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عزيزي القارئ،

يســرنا أن نقــدم لكــم التقريــر الســنوي الثانــي لفنتــك الســعودية والــذي يقــدم لمحــة عــن تطــور مجــال التقنيــة الماليــة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية خــال العــام الماضــي، وعلــى الرغــم مــن التحديــات التــي واجهتنــا فــي النصــف األول مــن هــذا 
العــام نتيجــة لجائحــة كورونــا، إال أن ســنة 2020-2019 كانــت فتــرة محوريــة فــي مجــال التقنيــة الماليــة فــي المملكــة العربيــة 
ــات  ــة Apple Pay  وإنشــاء شــركة المدفوع ــات كإطــاق خدم ــر فــي قطــاع المدفوع ــدم كبي ــراز تق ــم إح ــث ت الســعودية، حي
ــح الخاصــة بقطــاع المدفوعــات، كمــا واصلــت مؤسســة النقــد العربــي الســعودي  الســعودية، باإلضافــة إلــى وضــع اللوائ
ــح الازمــة لدعــم أنشــطة  ــة ووضــع اللوائ ــة التنظيمي ــة التجريبي ــة جهودهــا فــي إصــدار تراخيــص البيئ ــة الســوق المالي وهيئ
التقنيــة الماليــة، وأطلقــت فنتــك الســعودية عــدًدا مــن المبــادرات لدعــم مجــال التقنيــة الماليــة، بمــا فــي ذلــك دليــل قطــاع 
ــا  ــم تصميمه ــي ت ــم المســار التشــريعي والت ــة وأداة تقيي ــة المالي ــم شــركات التقني ــف لدع ــة التوظي ــة وبواب ــة المالي التقني
بهــدف مســاعدة شــركات التقنيــة الماليــة علــى فهــم المســارات التشــريعية لألنشــطة بشــكل أفضــل، باإلضافــة إلــى مبــادرة  

دعــم أبحــاث التقنيــة الماليــة لدعــم االبتــكار القائــم علــى البيانــات فــي مجــال التقنيــة الماليــة .

ــي تشــمل  ــة والت ــة المالي ــال التقني ــب فــي مج ــدًدا مــن الجوان ــام ع ــذا الع ــك الســعودية الســنوي له ــر فنت يســتعرض تقري
تحليــًا عاًمــا لهــذا المجــال بالتعــاون مــع شــركة  KPMG، وتســليط الضــوء علــى أبــرز أحــداث العــام الماضــي، بمــا فــي 
ذلــك مقابــات فريقــي البيئــة التجريبيــة التشــريعية ومختبــر التقنيــة الماليــة، كمــا يشــمل المحــاور الرئيســية لبرنامــج تطويــر 
القطــاع المالــي، باالضافــة إلــى الصفقــات االســتثمارية  وبعــض المعلومــات حــول شــركات الفنتــك فــي المملكــة العربيــة 

.MAGNiTT الســعودية بالتعــاون مــع منصــة

نشــهد فــي الوقــت الحالــي ازدهــار منظومــة متكاملــة للتقنيــة الماليــة ونتطلــع إلــى أن يكــون عــام 2020/2021 مثمــًرا فــي 
مجــال التقنيــة الماليــة، وذلــك فــي ضــوء إطــاق مركــز فنتــك الســعودية فــي مركــز الملــك عبداللــه المالــي وإصــدار اللوائــح 
الجديــدة الخاصــة بأنشــطة التقنيــة الماليــة والمبــادرات علــى المســتوى المحلــي والدولــي والتــي تهــدف إلــى دعــم مجــال 
التقنيــة الماليــة. نتطلــع فــي مبــادرة فنتــك الســعودية لتوســيع األنشــطة و البرامــج النوعيــة والتركيــز علــى المبــادرات المعنيــة 

لنتمكــن مــن مواصلــة دعــم مجــال التقنيــة الماليــة المتســارع فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

نــود أن نشــكر جميــع شــركائنا علــى دعمهــم المســتمر لتطويــر مجــال التقنيــة الماليــة، ونتطلــع إلــى مواصلــة العمــل مــع جميــع 
أصحــاب المصلحــة لتحويــل المملكــة العربيــة الســعودية إلــى مركــز مبتكــر للتقنيــة الماليــة ذو منظومــة مزدهــرة ومســؤولة.

 

مع أطيب التحيات وخالص التقدير،
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دعــم أبحــاث التقنيــة الماليــة لدعــم االبتــكار القائــم علــى البيانــات فــي مجــال التقنيــة الماليــة .
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قطاع التقنية المالية في 
المملكة العربية السعودية

KPMG: قطاع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية
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ــات التــي تقــدم خدمــات  ــة، والهيئ ــة باســتخدام التقني ــة الشــركات التــي تقــدم خدماتهــا المالي ــة المالي يشــمل قطــاع التقني
تقنيــة للمؤسســات الماليــة مباشــرة، وتســتخدم شــركات الفنتــك التقنيــات المختلفــة لمســاندة وتســهيل المعامــات الماليــة 
بيــن الشــركات والمســتهلكين. يشــكل التقــدم التقنــي والطلــب المتغيــر علــى المنتجــات الماليــة، والمنافســة فــي قطــاع 
تقديــم الخدمــات الماليــة باإلضافــة إلــى دعــم الجهــات التنظيميــة، عوامــًا رئيســة تقــود موجــة جديــدة مــن الشــركات الناشــئة 
ــرة الماضيــة، ولفهــم طبيعــة  ــة الماليــة فــي الســنوات األخي ــاه إلــى مجــال التقني واالســتثمارات التــي لطالمــا جذبــت االنتب
العمليــات فــي ســوق التقنيــة الماليــة فــي المملكــة اليــوم وتتبــع التطــورات المســتقبلية، قدمنــا فــي هــذا التقريــر   آرائنــا 

وتصوراتنــا والتــي تتنــاول الجوانــب الرئيســية التاليــة:

نظرة عامة على مجال التقنية المالية

ينمــو مجــال التقنيــة الماليــة فــي المملكــة علــى نحــو ســريع، 
ففــي الفتــرة بيــن عامــي 2017 و2019 ، ازدادت قيمــة 
ــام،  ــة بمعــدل يفــوق ٪18 1 كل ع ــة المالي معامــات التقني
لتصــل بذلــك إلــى مــا يتجــاوز 20 مليــار دوالر أمريكــي فــي 
ثلثــي  المدفوعــات  2019، وتشــكل نســبة عمليــات  عــام 
الســوق ويســتخدمها حوالــي %98 1 مــن إجمالــي قاعــدة 
المســتخدمين، ويليهــا قطــاع التمويــل الشــخصي والــذي 
بلغــت معاماتــه أكثــر مــن ٪30 1 مــن قيــم عمليــات التقنيــة 
ســداد  عبــر  المدفوعــات  عمليــات  ارتفعــت  كمــا  الماليــة، 
بمعــدل ســنوي مركــب بلغــت نســبته ٪11 فــي الفتــرة بيــن 
عامــي 2016 و 2019، مســجلًة 270 مليــون2 عمليــة فــي 
عــام 2019، وارتفعــت قيمــة هــذه العمليــات فــي نفــس 
الفتــرة بمعــدل ســنوي مركــب بلــغ ٪24 لتصــل قيمتهــا إلــى 
2445 مليــار ريــال ســعودي، كمــا ارتفعــت عمليــات الدفــع 
بواســطة الهواتــف الذكيــة فــي المملكــة بنســبة 352٪ 
أبريــل مــن عــام  19.7 مليــون عمليــة فــي  إلــى  لتصــل 
22020، بعــد أن كانــت تعــادل 4.4 مليــون فــي أبريــل 22019.

فــي ســوق  المعامــات  قيــم  تتجــاوز  أن  المتوقــع  مــن 
التقنيــة الماليــة فــي المملكــة 33 مليــار دوالر أمريكــي 
ــات  ــح أن تســتمر المدفوع ــام 12023، ومــن المرج ــول ع بحل
فــي االســتحواذ علــى الحصــة األكبــر مــن الســوق يليهــا 
التمويــل الشــخصي، وفيمــا يتعلــق بمبيعــات التأميــن عبــر 
اإلنترنــت، فإنهــا تشــكل حصــة صغيــرة نســبًيا مــن الســوق 
الجديــدة  اللوائــح  وتطبيــق  وضــع  مــع  ولكــن  الســعودية، 
ــن اإللكترونيــة، سيشــهد  المتعلقــة بأعمــال وســاطة التأمي

قطــاع تقنيــة التأميــن فــي المملكــة نمــًوا متزايــًدا.

ــة فــي المملكــة  ــة المالي ــر  قطــاع التقني يعمــل علــى تطوي
وشــركات  وجامعــات  بنــوك  مــن  وفعــال  نشــط  مجتمــع 
فــي  باالســتثمار  المهتميــن  وأولئــك  حكوميــة  وهيئــات 
المجــال. وقــد غيــر  اســتخدام خدمــات التقنيــة الماليــة طريقــة 
إجــراء المعامــات بيــن الشــركات والمســتهلكين، واســتفاد 
العديــد  إتمــام  فــي  التقنيــة  بتوظيــف  المالــي  القطــاع 
ــول  ــة وحل ــل المحافــظ اإللكتروني ــة مث ــات المالي مــن العملي

دور العاملين في المجال نظرة عامة على مجال التقنية المالية

دور أصحاب المصلحة - الحاضنات 
والمسرعات والمؤسسات 

األكاديمية والجامعات والمراكز 
البحثية في مجال التقنية المالية

السياسات الحكومية واللوائح 
الحالية الخاصة بمجال التقنية المالية
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اإلقــراض ووســاطة التأميــن اإللكترونيــة واالســتثمار، ونتــج 
عــن تزايــد اســتخدام التقنيــة الماليــة منافــع كبــرى للمملكــة 
ــا،  العربيــة الســعودية، وال ســيما فــي أعقــاب جائحــة كورون
حيــث مــن المرجــح أن يقــل االتصــال المــادي فيمــا يخــص 
المعامــات الماليــة، ونتيجــة لذلــك، أبــدت شــركات الفنتــك 
مــن  المزيــد  الســتخدام  كبيــًرا  اهتماًمــا  المملكــة  فــي 
التقنيــات المبتكــرة فــي تقديــم حلولهــا، كمــا تهتــم فــي 
اســتخدام وســائط برمجــة التطبيقــات )API( والتعلــم اآللــي 

/ تقنيــات الــذكاء االصطناعــي وتقنيــات سلســلة الكتــل.

السياسات الحكومية واللوائح الحالية 
الخاصة بقطاع التقنية المالية

غيــرت شــركات التقنيــة الماليــة وجــه القطاع المالــي العالمي 
ــه فــي هــذه  ــكار وتبني ــز االبت ــث يشــكل تحفي ــي، حي والمحل
ــن  ــا وبي ــدام المنافســة بينه ــد مــن احت ــًا يزي الشــركات عام
البنــوك وشــركات التأميــن ومــدراء األصــول التقليدييــن، كما 
أدى ظهــور أنشــطة التقنيــة الماليــة إلــى تغييــر التنظيمــات 
فــي المجــال أيًضــا، إذ أصبحــت الجهــات التنظيميــة حــول 
العالــم تجــري تعديــات علــى السياســات البنكيــة وتطبقهــا 
ــة  ــن بمجــال التقني ــرة العاملي مــن أجــل اســتقطاب ذوي الخب

الماليــة، وتشــجيع نمــو شــركات الفنتــك المحليــة. 

انطاًقــا مــن أهميــة تحويــل المملكــة إلــى وجهــة ماليــة 
تمتــاز بالــذكاء التقنــي، أطلقــت مؤسســة النقــد العربــي 
الســعودي البيئــة التجريبيــة التشــريعية )Sandbox( فــي 
عــام 2018م، والتــي تتيــح لشــركات التقنيــة الماليــة المحليــة 
ترغــب  التــي  الجديــدة  الرقميــة  حلولهــا  اختبــار  والدوليــة 
بإطاقهــا فــي المملكــة، وتشــمل الخدمــات والمنتجــات 
التــي يتــم اختبارهــا حالًيــا أو التــي اجتــازت مرحلــة االختبــار 
بنجــاح: المحافــظ اإللكترونيــة والتحويــات مــن نظيــر إلــى 
المباشــرة،  الدوليــة  )P2P( واإلقــراض والتحويــات  نظيــر 
ــار البيئــة  ويوجــد فــي الوقــت الحالــي 26 حــًا يخضــع الختب
التجريبيــة التشــريعية لمؤسســة النقــد العربــي الســعودي.3

ينايــر  فــي  الســعودي  العربــي  النقــد  أطلقــت مؤسســة 
فــي  الدفــع  خدمــات  لتقديــم  المنظمــة  اللوائــح   42020
المملكــة، و ستســمح اللوائــح المقترحــة لمقدمــي خدمــات 
الدفــع أو البنــوك المرخصــة بتقديــم خدمــات الدفــع وإصــدار 
ــا، وتهــدف هــذه الخطــوة إلــى إنشــاء إطــار  النقــود إلكترونًي
ــراء المعامــات  ــاءة إج ــي يضمــن أمــن وكف إشــرافي ورقاب
أعلنــت  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  المدفوعــات،  قطــاع  فــي 
أولــى  إصــدار  عــن  الســعودي  العربــي  النقــد  مؤسســة 

ــة، و لشــركة  تراخيصهــا لشــركة مختصــة بالمحافــظ إلكتروني
تقــدم خدمــات الدفــع فــي ينايــر 2020 وذلــك بعــد اجتيــاز 
حلــول الشــركتين اختبــار البيئــة التجريبيــة التشــريعية بنجــاح.

فــي  الســعودي  العربــي  النقــد  مؤسســة  أصــدرت  كمــا 
فبرايــر مــن عــام 2020 القواعــد المنظمــة ألنشــطة وســاطة 
التأميــن اإللكترونيــة 3 ، وتتماشــى هــذه القواعــد مــع رؤيــة 
المملكــة 2030 لدعــم ريــادة األعمــال وتعزيــز قطــاع التأميــن 

ــة الســعودية. ــة العربي فــي المملك

مــع  الســعودي  العربــي  النقــد  مؤسســة  تتعــاون  كمــا 
مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي لتطويــر حلــول 
التقنيــة الماليــة لتســويات الدوليــة والتــي تشــمل مشــروع 

العملة الرقميــة.

تتشــارك مؤسســة النقــد العربــي الســعودي وهيئة الســوق 
ــكار  ــم االبت ــة دع ــا لمواصل ــة الســعودية فــي أهدافه المالي
ويعــد  المــال،  ســوق  فــي  الماليــة  التقنيــة  مجــال  فــي 
إطــاق هيئــة الســوق الماليــة الســعودية لمختبــر التقنيــة 
الماليــة أحــد الخطــوات التــي تهــدف لدفــع عجلــة االبتــكار 
التشــريعية،  التجريبيــة  البيئــة  غــرار  وعلــى  المجــال،  فــي 
تجريبيــة  بيئــة  للمبتكريــن  الماليــة  التقنيــة  مختبــر  يوفــر 
الختبــار منتجاتهــم وخدماتهــم التقنيــة المبتكــرة المرتبطــة 
ــا لمعاييــر وأطــر زمنيــة محــددة،  بأنشــطة ســوق المــال وفًق
وللمشــاركة فــي مختبــر التقنيــة الماليــة يمكــن للشــركات 
للتقنيــة  تجريبــي  علــى تصريــح  الحصــول  بطلــب  التقــدم 
ــارات فــي  ــا 10 شــركات تخضــع لاختب ــد حالًي ــة، ويوج المالي
المختبــر، وذلــك فــي مجــاالت التمويــل الجماعــي لألســهم 
واســتخدام   ، الصكــوك  وخدمــات  االستشــارات  وروبــوت 
تقنيــة الســجات الموزعــة لترتيــب  إصــدار األوراق الماليــة 

وتقديــم خدمــات الحفــظ.4

دور أصحاب المصلحة - الحاضنات 
والمسرعات والمؤسسات األكاديمية 

والجامعات في مجال التقنية المالية

تمويــل  فــي  األعمــال  ومســرعات  حاضنــات  تختــص 
المشــاريع الناشــئة فــي مراحلهــا األولــى وتوفيــر الدعــم 
الــازم ألصحابهــا، كمــا توفــر المســاحات المكتبيــة والبرامــج 
التدريبيــة بغــرض دعــم المشــاريع ومســاعدتها علــى النمــو 
بمســاعدة  الحاضنــات  تقــوم  مــا  وغالًبــا  أســرع،  بشــكل 
الشــركات الناشــئة علــى مــدى فتــرات طويلــة، بينمــا تســاعد 
المســّرعات المشــاريع الناشــئة علــى تســريع أعمالهــا مــن  

3 مؤسسة النقد العربي السعودي       4 هيئة السوق الماليةKPMG: قطاع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية
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خــال تقديــم برامــج منظمــة تمتــد مــن 3 إلــى 6 أشــهر. 

الذيــن  الشــباب  األعمــال  رواد  وطمــوح  جهــود  تدفــع 
قطــاع  فــي  الماليــة  المؤسســات  أكبــر  مــع  يتنافســون 
التقنيــة الماليــة فــي المملكــة، والســيما فــي ظــل الوعــي 
بأســعار الســوق. وهنــا تكمن أهميــة الحاضنات والمســرعات 
ومختبــرات االبتــكار، فــي التمويــل والتوجيــه وبنــاء العاقات 
مــع المهتميــن فــي المجــال، وليــس ذلــك فحســب، بــل لهــا 
دور فــي إتاحــة فرصــة دخــول أصحــاب المشــاريع الناشــئة 
إلــى القطــاع المالــي مــن أوســع أبوابــه وتنميــة مهاراتهــم 
الشــخصية أيًضــا، ويوجــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
أكثــر مــن 40 حاضنــة ومســرعة أعمــال5، وينتمــي الكثيــر 
منهــا لجهــات حكوميــة، فعلــى ســبيل المثــال، قــام كل مــن 
منشــآت و البنــك األهلــي التجــاري بتطويــر برنامــج تســريع 
يســتهدف الشــركات الناشــئة فــي مجــال التقنيــة الماليــة 

ــا. فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي

إن بنــاء منظومــة قويــة للتقنيــة الماليــة يمّكــن الشــركات 
والمشــاريع الناشــئة فــي المجــال مــن عقــد شــراكات خارجيــة 
مــع الجامعــات والمؤسســات البحثيــة، وســيكون هــذا عامــًا 
رئيســًيا فــي تمكيــن هــذه الشــركات والمشــاريع الناشــئة 
مــن النمــو والتطــور واالبتــكار فــي قطــاع التقنيــة الماليــة، 
الهيئــات  علــى  يتعيــن  ومبتكــرة،  ناجحــة  منظومــة  ولبنــاء 
األكاديميــة تأهيــل المواهــب التقنيــة الشــابة فــي المملكــة 
مــن خــال مشــاركة األفــكار الرياديــة، ولتحقيــق ذلــك تقــوم 
بعــض المؤسســات األكاديميــة والبحثيــة الســعودية بإنشــاء 
صناديــق تمويليــة وحاضنــات أعمــال، باإلضافــة إلــى إطــاق 

البرامــج التــي مــن شــأنها تطويــر قطــاع التقنيــة الماليــة.

ومــن الشــراكات فــي مجــال التقنيــة الماليــة، التعــاون بيــن 
جامعــة الملــك عبداللــه للعلــوم والتقنيــة )Kaust( والبنــك 
برنامــج  إلطــاق   )SABB( ســاب  البريطانــي-  الســعودي 
لدعــم رواد األعمــال  الناشــئة "تقــدم"  مســرعة األعمــال 
أو  الناشــئة  الشــركات  تقــوم  البرنامــج  وخــال  الشــباب، 
بتجســيد  قبولهــم،  تــم  الذيــن  الطموحيــن  األعمــال  رواد 
توجيهيــة  بيئــة  فــي  الســوق  إلــى  وإطاقهــا  أفكارهــم 
وتدريبيــة تشــمل جوانــب عــدة مثــل تكويــن األفــكار وإثباتهــا 
وتصميــم المنتجــات وتســويقها والحصــول علــى التمويــل، 
ــا تمويليــة، وتحظــى بفــرص  وتتلقــى الفــرق المقبولــة منًح
تكويــن عاقــات مــع غيرهــم مــن المهتميــن فــي مجــال 
التقنيــة الماليــة، باإلضافــة إلــى إمكانيــة اســتخدام المرافــق 
الملــك  جامعــة  تســتضيف  و  والمختبــرات،  المشــتركة 
عبداللــه للعلــوم والتقنيــة وبنــك ســاب منافســات تحــدي 
االبتــكار STEAM ، وهــي مســابقة يتنافــس فيهــا الطــاب 
والطالبــات مــن جميــع الجامعــات البتــكار األفــكار أو الحلــول.

عبدالعزيــز  الملــك  مدينــة  دشــنته  التــي  "بــادر"  برنامــج 
ــات  ــال آخــر علــى حاضن ــة )KACST( هــو مث ــوم والتقني للعل

األعمــال فــي المملكــة، حيــث يهــدف البرنامــج إلــى دعــم 
المؤسســات بتوظيــف التقنيــة وتنميــة الــروح الرياديــة فــي 
المجــال التقنــي، و لبرنامــج "بــادر" الفضــل فــي نجــاح عــدد 
مــن األعمــال الناشــئة، مثــل منصتــي "تمويــل" و"قيــود"6 
ــة فــي  ــة المالي ــال التقني ــًرا فــي مج ــا كبي ــا فرًق ــان أحدثت اللت
المملكــة، حيــث تقــدم "قيــود" برامــج المحاســبة الســحابية 
والمتوســطة  الصغيــرة  والشــركات  الناشــئة  للشــركات 
باســتخدام نمــوذج )SaaS(، بينمــا تســاعد منصــة "تمويــل" 
اإللكترونيــة طالبــي القــروض علــى المقارنــة بيــن مصــادر 
اإلقــراض المختلفــة مــن حيــث ســعر الفائــدة ودرجــة االئتمــان 

ــوا مــن الحصــول علــى أفضــل حــل مالــي. حتــى يتمكن

دور العاملين في مجال التقنية المالية

كان لظهــور قطــاع التقنيــة الماليــة أثــر كبيــر علــى مجتمــع 
إن  إال   ،)BFSI( والتأميــن   الماليــة  والخدمــات  البنــوك 
الموظفيــن فــي المجــال يعتبــرون التقنيــة الماليــة عامــل 
تمكيــن وليــس عامــل تغييــر، وقــد بــدأت البنــوك الكبيــرة 
الناشــئة لاحتضــان  الشــركات  مــن منظومــة  باالســتفادة 
مثــل  المجــاالت  مــن  متنوعــة  مجموعــة  فــي  واالبتــكار 
المحافــظ والمدفوعــات والوســاطة االســتثمارية، واكتســاب 
البنــوك  هــذه  تقــوم  ال  وغيرهــا،  اإلنترنــت  عبــر  العمــاء 
بتطويــر منصــات لتطويــر األعمــال الناشــئة وحســب، بــل 
ــف واالســتفادة مــن  ــا، وللتكي ــا أيًض ــدأوا باالســتثمار فيه ب
حجــم األثــر متعــدد األوجــه لظهــور التقنيــة الماليــة، قــام 

األبعــاد: ثاثيــة  اســتراتيجية  بتبنــي   )BFSI( مجتمــع 

 	 )BFSI( اســتراتيجية يقودهــا االســتثمار: يســتعد قطــاع
الســتخدام وســائل اســتحواذ ووســائل تمويليــة لتعزيــز 
مكانتهــا فــي مجــال التقنيــة الماليــة الناشــئ، فعلــى 
بقيمــة  برنامًجــا  الريــاض  بنــك  أطلــق  المثــال،  ســبيل 
التقنيــة  شــركات  لدعــم  ســعودي  ريــال  مليــون   100
الماليــة الناشــئة التــي توفــر التمويــل لضــخ رأس المــال 

والبحث والتطويــر.

بيــن 	  الشــراكات  إن  الشــراكة:  تقودهــا  اســتراتيجية 
شــركات المنتجــات التقنيــة الماليــة مثــل: أجهــزة نقــاط 
االئتمــان  وصفقــات  اإللكترونيــة  والمحافــظ  البيــع 
تتبنــى  التــي  والبنــوك  االجتماعــي(  والتمويــل 
 Go-to-market( "اســتراتيجية "الذهــاب إلــى الســوق
strategy(، تلبــي الطلــب الفــوري للمســتهلكين فــي 

المثــال:  ســبيل  فعلــى  الرقمــي،  العصــر 

5 شركة حاضنات ومسّرعات األعمال       6 التمويل الدوليKPMG: قطاع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية
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عقــد البنــك الســعودي الفرنســي شــراكة مــع شــركة  	
)Fintech Hala( لتزويــد عمائهــا بخاصيــة اســتخدام 

المحفظــة الرقميــة علــى هواتفهــم.

	  )Murex( عقــد مصــرف الراجحــي شــراكة مــع شــركة
ــة وأســواق  ــر أنظمــة الخزان المتخصصــة فــي  توفي
المــال الســتخدام منصــة MX.3 الرائــدة، وســوف 
أعمــال  أنشــطة  كافــة  إلجــراء  المنصــة  ُتســتخدم 
الخزانــة ممــا ســيعزز قــدرات المصــرف ويزيــد مــن 

الكفــاءة ويحســن خدمــة العمــاء. 

اســتراتيجية يحركهــا الســوق: لمواجهــة التحدي المســتمر 	 
مــن قبــل شــركات التقنيــة الماليــة المدعومــة بــرأس 
ــن فــي  ــد مــن العاملي المــال االســتثماري، يقــوم العدي
المجــال بتعزيــز سلســلة القيمــة الخاصــة بهــم بعــروض 
ــدة العمــاء،  ــع وقاع تنافســية، واالســتفادة مــن التوزي

علــى ســبيل المثــال: 

أطلــق مصــرف اإلنمــاء خدمــة )AlinmaPay(، وهي  	
محفظــة رقميــة تتيــح تحويــل األمــوال محليــًا ودوليــًا 
وســحب النقــود ودفــع الفواتيــر وإجــراء العديــد مــن 

الخدمــات األخــرى.

	  )SABB( البريطانــي  الســعودي  البنــك  أطلــق 
 Ripple( ــة باســتخدام ــة اآلني خدمــة التحويــل الدولي
blockchain(، ســتتيح هــذه التقنيــة إجــراء عمليــات 

دفــع دوليــة ســريعة وآمنــة وأكثــر شــفافية.  

ــا، تمــت اإلشــارة إلــى عــام 2020  قبــل ظهــور جائحــة كورون
م بالعــام الــذي ستشــهد فيــه البنــوك تحــواًل رقمًيــا غيــر 
لتقديــم  الماليــة  المؤسســات  تتنافــس  إذ  مســبوق، 
الحلــول المبتكــرة بمــا فــي ذلــك تقديــم تجربــة مســتخدم 
سلســة ومخصصــة للغايــة، وال شــك فــي أن التحديــات 
فــي  والتغيــرات  كورونــا  فايــروس  نتيجــة  واالضطرابــات 
ســلوك المســتهلكين فــي تقبــل اســتخدام أدوات وتقنيــات 
جديــدة، أدى إلــى تســريع عمليــة التحــول الرقمــي وأصبــح 

علــى رأس أولويــات البنــوك للحفــاظ علــى أعمالهــا وتقليــل 
النفقــات العامــة، ومــن المتوقــع أن يــؤدي هــذا إلــى خلــق 
المزيــد مــن فــرص توظيــف التقنيــة الماليــة فــي تقديــم 
الخدمــات البنكيــة، حيــث تتطلــع البنــوك إلــى دعــم مقدمــي 
خدمــات التقنيــة الماليــة لهــا فــي أنشــطة التحــول الرقمــي 

الخاصــة بهــذه البنــوك.

فــي الختــام، تشــهد المملكــة العربيــة الســعودية تقدًمــا 
الســنوات  فــي  الماليــة  التقنيــة  فــي منظومــة  ملحوًظــا 
أوجدتهــا  التــي  المواتيــة  البيئــة  الماضيــة األخيــرة، وتعــد 
الجهــات التنظيميــة فــي القطــاع المالــي أحــد أهــم العوامــل 
و  التطــورات،  هــذه  وتحفيــز  دفــع  فــي  ســاهمت  التــي 
ســتجذب اللوائــح الجديــدة االســتثمار فــي مجــال التقنيــة 
الماليــة فــي المملكــة وتســريع اســتخدامها، إضافــة إلــى 
والجامعــات  الشــركات  بيــن  الوثيــق  التعــاون  أدى  ذلــك، 
والمســرعات  والحاضنــات  األكاديميــة  والمؤسســات 
المختلفــة إلــى خلــق مجموعــة مــن الشــراكات المثمــرة التــي 
ســتؤدي إلــى ازدهــار منظومــة التقنيــة الماليــة وتســريع 
ــة  ــة المالي ــة التقني ــكار واالســتثمار فــي منظوم ــرة االبت وتي

الخصــوص. الســعودية علــى وجــه 

كان لجائحة كورونا آثار مباشــرة على تمويل و إنشــاء شــركات 
جديــدة فــي مجــال التقنيــة الماليــة، حيــث تباطــأت عمليــة 
ــدة فــي  ــل وانخفــض معــدل إنشــاء الشــركات الجدي التموي
المجــال، ومــع ذلــك، ســيؤدي تحــول الســاحة االقتصاديــة 
العالميــة مــن  نمــط  "االســتجابة" إلــى "إعــادة التشــغيل"، 
إلــى ظهــور فــرص جديــدة للشــركات ذات المزايــا والمهــارات 
الفريــدة فــي مجــال التقنيــة الماليــة، ونظــًرا اللتفــات األنظــار 
نحــو التحــول الرقمــي فــي الفتــرة الراهنــة، فمــن المتوقــع 
إطــاق خدمــات وحلــول  المجــال، ويتــم  نمــو  يتســارع  أن 

مبتكــرة ومتنوعــة علــى المــدى المتوســط   و الطويــل.
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المعلومــات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة ذات طبيعــة عامــة وال تهــدف إلــى معالجــة ظــروف أي فــرد أو كيــان معيــن. قــدم موظفــو KPMG المســاعدة فــي 
تجميــع المعلومــات مــن مصــادر متعــددة ومشــاركة رؤى محــدودة بنــاًء علــى خبرتهــم. علــى الرغــم مــن أننــا نســعى لتوفيــر معلومــات دقيقــة وفــي الوقــت 
المناســب، ال يمكــن أن يكــون هنــاك ضمــان علــى أن هــذه المعلومــات دقيقــة اعتبــاًرا مــن تاريــخ اســتامها أو أنهــا ســتظل دقيقــة فــي المســتقبل، وال 

ينبغــي ألي شــخص التصــرف بنــاًء علــى هــذه المعلومــات دون الحصــول علــى مشــورة مهنيــة مناســبة بعــد دراســة دقيقــة للحالــة الخاصــة

ال تديــن شــركة KPMG بواجــب العنايــة )ســواء فــي العقــد أو المســؤولية التقصيريــة أو بموجــب القانــون أو غيــر ذلــك( ألي شــخص أو طــرف يتــم توزيــع 
المســتند عليــه ولــن تكــون KPMG مســؤولة تجــاه أي طــرف يســتخدم هــذا المســتند أو يعتمــد عليــه، وبالتالــي تخلــي شــركة KPMG مســؤوليتها عــن أي 

تكاليــف أو أضــرار أو خســائر أو التزامــات أو نفقــات يتكبدهــا هــذا الطــرف الثالــث نتيجــة أو فيمــا يتعلــق بالمســتند أو أي جــزء منــه.
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البيئة  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  أطلقت 
التقنية  شركات  تمكن  والتي  التشريعية  التجريبية 
كما  الجديدة،  الرقمية  حلولهم  اختبار  من  المالية 

أصدرت الهيئة اللوائح المنظمة لخدمات المدفوعات.

أطلقت هيئة السوق المالية مختبر فنتك والذي يتيح 
التقنية  ونماذج  ومنتجات  حلول  اختبار  فرصة  أيًضا 
ومعايير  أطر  ضمن  المال  بسوق  المتعلقة  المالية 

محددة.

أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية برنامج 
األعمال  رواد  لدعم  "تقدم"  الناشئة  األعمال  مسرعة 
الشباب ومنحهم التمويل الالزم لتطوير أفكارهم، كما 
تقدم لهم التوجيه والتدريب في مختلف الجوانب مثل 
تكوين األفكار وإثباتها وتصميم المنتجات والتسويق 

والحصول على التمويل.

أطلقت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية برنامج 
األعمال  لرواد  والتدريب  التوجيه  يوفر  والذي  "بادر" 
األفكار  تكوين  مثل  الجوانب  مختلف  في  الشباب 
وإثباتها وتصميم المنتجات والتسويق والحصول على 

التمويل.

الشركات الناشئة
يوجد في الوقت الحالي ما يقارب 155 شركة تقنية 
مالية مسجلة لدى فنتك السعودية.  ويقود مجال 
الشباب  رواد األعمال  المملكة  المالية في  التقنية 
المؤسسات  أكبر  مع  يتنافسون  أصبحوا  الذين 

المالية.

المستخدمون
ازدادت قيمة معامالت التقنية المالية بمعدل 18.4
دوالر  مليار   20.2 قيمتها  وبلغت  سنتين،  خالل   ٪
مليون   22 من  أكثر  استفاد   .2019 في  أمريكي 
واستخدم  المالية،  التقنية  خدمات  من  مستخدم 

%98 منهم خدمات الدفع الرقمية.

شركات التقنية
استخدام  وقبول  المتزايد  التنامي  ساهم 
الكتل  سلسلة  تقنية  على  القائمة  التطبيقات 
اآللي  والتعلم   (API) التطبيقات  برمجة  ووسائط 
لشركات  فرص  توفير  في  السلوكي  والعلم 

التقنية.

المؤسسات المالية 
والعاملين في المجال
المملكة  في  البنوك  من  العديد  أطلقت 
مجال  في  االبتكار  ودعم  الحتضان  برامج 
التقنية المالية، كما عقدت عدة شراكات مع 
المالية،  التقنية  في  متخصصة  شركات 
واستعانت بمقدمي الخدمات المالية في 

تقديم خدماتها.

مسرعات وحاضنات 
األعمال

 تلعب الحاضنات دوًرا بالغ األهمية، ليس 
فقط في التمويل والتوجيه وإتاحة فرص 
في  المهتمين  مع  العالقات  تكوين 
دخول  إتاحة  في  دور  لها  بل  المجال، 
المجال  إلى  الناشئة  المشاريع  أصحاب 

المالي وتنمية مهاراتهم الشخصية.
يوجد في المملكة العربية السعودية أكثر 
مسرعات،  وعدة  أعمال  حاضنة   40 من 

وينتمي الكثير منها لجهات حكومية.

الحكومة والهيئات 
التنظيمية:

 الجامعات
والمؤسسات البحثية

المستثمرون 
قبل  من  المالية  التقنية  شركات  ُتدعم 
البرامج المدعومة من الحكومة والهيئات. 
السعودية  المالية  التقنية  وبدأت شركات 
الخارج،  من  المستثمرين  انتباه  بجذب 
االستثمار  فرص  فتح  قرار  بعد  وذلك 
شركات  جمعت  المملكة.  في  األجنبي 
 23 السعودية  الناشئة  المالية  التقنية 
سنوات  الخمس  خالل  دوالر  مليون 

السابقة.

7

عناصر منظومة التقنية المالية

KPMG: قطاع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية
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سمات مركز التقنية المالية الناجح

فكر ريادي ومبتكر
يمنح رواد األعمال روح الريادة والثقافة الالزمة 
المبتكرة.  الناشئة  المشاريع  نمو  عجلة  لدفع 
تشمل المقاييس المستخدمة لقياسها: ريادة 
وحسن  واالنفتاح  والتطور  واالبتكار  األعمال 

التعامل مع العولمة.

الجاهزية التقنية
عناصر  التحتية  والبنية  التقنية  المهارات  تشكل 
يشمل  المالية.  التقنية  مجال  في  أساسية 
المؤشر المستخدم لقياس هذه العناصر: مؤشر 
المئوية  والنسبة  المعلومات  تقنية  مهارات 
التقنية  مجال  في  المؤهلة  العاملة  للقوى 
ومستويات األمن السيبراني وانتشار اإلنترنت 

في الدولة.

بيئة العمل
ومؤشر  األعمال،  القيام  سهولة  مؤشر  يساعد 
واإلجراءات  األيام  وعدد  للبلد،  التنافسية 
بيئة خلق  في  األعمال،  لبدء  المستغرقة 

 عمل مناسبة.

التمويل
الجريء وغيرهم  يعد وجود أصحاب رأس المال 
في  باالستثمار  المهتمين  المستثمرين  من 
لتحفيز  ضرورًيا  أمًرا  الخطرة  الناشئة  المشاريع 

رأس المال في هذا القطاع.

الدعم التنظيمي
الداعم  التشريعي  واإلطار  الدولة  جهود 
يشجعان على تأسيس الشركات الناشئة، ويتم 
االمتثال  مؤشرات  خالل  من  ذلك  قياس 
التكيف  على  والقدرة  والمرونة  التنظيمي 

القانوني وغيرها.

البرامج والحوافز الحكومية
تضع الحكومة منصة للشركات الناشئة ليتسنى 
والحوافز  إتمام عملياتها وتطبيق سياساتها  لها 
بكل  المالية  التقنية  بقطاع  الخاصة  الضريبية 

مرونة.

KPMG: قطاع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية
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أبرز األنشطة واألحداث 
في مجال التقنية المالية

9

مايو
إطالق خدمة19

APPLE PAY

يوليو
التابعة19 الناشئة  الشركات  مسّرعة 

التجاري لمنشآت والبنك األهلي 

أكتوبر
صندوق بنك الرياض

المالية للتقنية 

نوفمبر
إنشاء شركة19

السعودية المدفوعات 

مارس
إطالق منصة20

(LIV( في المملكة

مارس
برنامج مسرعة األعمال20

الناشئة - تقّدم

يونيو
إطالق مركز أرامكو السعودية20

(واعد) برنامج حاضنة أعمال

يونيو
برنامج إطالق 

 "أطلق" 

يونيو
إطالق مسابقة20

INCLUSIVE50

يوليو
الماجستير في جامعة20 برنامج 

للبترول والمعادن الملك فهد 

20

يونيو
فنتك19 برنامج 

19 التدريبي 

سبتمبر
األولى19 الخليجية  القمة 

المالية للتقنية 

ديسمبر
جولة19

فنتك 19

أبريل
إطالق شبكة20

FINTECH FOUNDERS NETWORK 

فنتك برنامج 
20 التدريبي  يونيو

20

يوليو
المالية20 بالتقنية  الخاص  التنفيذي   البرنامج 

بالتعاون مع جامعة سنغافورة لإلدارة

يوليو
20

يوليو
20

قاعدة بيانات شركات
المالية التقنية 

التشريعي المسار  أداة تقييم 
المالية التقنية   لشركات 

مبادرة فنتك
واألبحاث للبيانات 

يونيو
20

المالية التقنية   دليل شركات 
للدخول إلى السوق السعودي 2.0 يوليو

20

بوابة فنتك
للتوظيف السعودية  يوليو

20

يوليو
التقنية19 تجربة في مختبر  تصاريح 

المستشار اآللي  لنشاط  المالية 

ديسمبر
19

يناير
20

فبراير
20

لشركات التنظيمية  القواعد 
الصغر متناهي  التمويل 

القواعد إصدار 
للمدفوعات التنظيمية 

التنظيمية ألعمال القواعد  إصدار 
اإللكترونية التأمين  وساطة 

فبراير
إصدار اإلرشادات20

الرقمية للبنوك  التوجيهية 

أبريل
المنظمة20 اللوائح 

التمويل لوسطاء 

أبريل
منح تصاريح الدخول20

التشريعية التجريبية  للبيئة 

أبريل
التقنية20 تجربة في مختبر  تصاريح 

المالية لطرح أدوات الدين 

يونيو
تقنية سلسلة20 استخدام 

الكتل في الحواالت المالية

يوليو
مسودة قواعد أنشطة20

بالدين  الجماعي  التمويل 

يونيو
المالية20 التقنية  تجربة في مختبر   تصاريح 

)DLT) تقنية السجالت الموزعة

19

المصدر: فنتك السعودية

فنتك السعودية - كل الحقوق محفوظة 2020 ©التقرير السنوي لفنتك السعودية



10

ما هي االستراتيجية التشغيلية للبيئة 
التجريبية التشريعية )Sandbox(؟ 

 Regulatory( التشــريعية  التجريبيــة  البيئــة  تهــدف 
Sandbox( إلــى تحقيــق غايتيــن: األولــى تقديــم الدعــم 
ــة،  ــات المالي ــكارات فــي قطــاع الخدم ــر االبت ــازم لتطوي ال
والثانيــة تســريع إجــراءات الخدمــات والمنتجــات التــي لــم 
ــة والتــي تدعــم  ــم تلبيتهــا بعــد فــي مجــاالت ذات أولوي يت
االحتياجــات فــي قطــاع الخدمــات المالية فــي المملكة )على 
ــع )POS( للمســاهمة  ــكار نقــاط البي ــادة ابت ــال زي ســبيل المث

فــي توفيــر خدمــات نقــاط البيــع لجميــع متاجر التجزئــة(. 

ويقــوم المســؤولون عــن البيئــة بعمليــة اختيــار منظمــة، 
حيــث يتــم ابتــداًء فتــح بوابــة اســتقبال الطلبــات فــي فتــرات 
زمنيــة محــددة ومتوزعــة طــوال العــام، يتــم بعدهــا مراجعــة 
الطلبــات ومــن ثــم اختيــار الشــركات التــي قدمــت طلبــات 
مســتوفية للمعاييــر األساســية للقبــول، ليتــم بعدهــا دعــوة 
الشــركات المتقدمــة إلــى إجــراء مقابلــة يتــم مــن خالهــا 
ــة. ــة مطروح ــكل فئ ــن ل ــار المرشــحين النهائيي ــة واختي تصفي

وبعــد منــح الشــركات المتقدمــة الموافقــة لدخــول البيئــة 
تقييــم  ثــم  ومــن  االختبــار  بمرحلــة  البــدء  يتــم  التجريبيــة، 
أنشــطة الطلــب، وفــي بعــض الحــاالت يتــم االســتفادة مــن 
ــدة  ــح جدي ــة لوضــع لوائ ــة التجريبي ــار فــي البيئ ــة االختب مرحل

البيئــة عــن تلقــي أي  وتتوقــف  تتعلــق بنشــاط الطلــب، 
طلبــات أخــرى تتعلــق بنشــاط مشــابه فــي حــال قاربــت 
عمليــة إصــدار اللوائــح علــى االنتهاء أو بعــد إصدارها، وهذا 
ــات  ــد مــن الطلب ــول العدي هــو الســبب الرئيســي لعــدم قب
الجيــدة وتأهيلهــا لمرحلــة المقابلــة، ففــي الفتــرة الماضيــة 
شــكّلت نســبة الطلبــات المتعلقــة بنظــم المدفوعــات تقريبــًا 
%60 مــن الطلبــات المقدمــة، حيــث كانــت الطلبــات مؤهلــة 
للتقديــم علــى رخصــة مقدمــي خدمــات المدفوعــات التــي 

تــم طرحهــا مســبًقا فــي بدايــة العــام. 

ما هي المقومات التي تساهم في 
اختيار طلبات التقديم للبيئة التجريبية؟  

لمعاييــر  المتقدمــة مســتوفية  الطلبــات  تكــون  أن  يجــب 
األهليــة الموضحــة فــي اإلطــار التنظيمــي للبيئــة التجريبيــة 
ــكاًرا  ــب ابت ــى أن يعــرض الطل ــى، بمعن ــٍد أدن التشــريعية كح

مقابلة مع البيئة التجريبية التشريعية
انطاقــًا مــن توجــه مؤسســة النقــد العربــي الســعودي لتطويــر القطــاع المالــي باعتبــاره أحــد البرامــج والمحــاور الرئيســية لرؤيــة 
ــة  ــم إطــاق البيئ ــة االقتصــاد الوطنــي، ت ــة وداعمــًا لتنمي ــا فعــااًل يخــدم مجــال الخدمــات المالي ــا متنوًع ــح قطاًع 2030 ليصب
التجريبيــة التشــريعية )Regulatory Sandbox( فــي عــام 2018م تحــت مظلتهــا والتــي أتاحــت للشــركات المحليــة والعالميــة 

اختبــار حلولهــا الرقميــة الجديــدة فــي بيئــة فعليــة  بهــدف إطاقهــا مســتقبًا فــي المملكــة. 

ومنــذ ذلــك الحيــن تلقــت البيئــة التجريبيــة للمؤسســة مــا يفــوق الـــ )250( طلًبــا مــن الشــركات الرقميــة للدخــول، تــم قبــول 
)40( منهــا الســتيفائها الشــروط والمتطلبــات المحــددة، كمــا تــم تخريــج )14( خدمــة أو حــل يتميــز كٌل منهــا بتقديــم حلــول 
ماليــة مختلفــة، وتلعــب البيئــة التجريبيــة التشــريعية دوًرا فعــااًل فــي تطويــر لوائــح وقواعــد مؤسســة النقــد للمدفوعــات ممــا 
أســهم فــي وضــع القواعــد التنظيميــة لمقدمــي خدمــات المدفوعــات والتــي تــم إصدارهــا فــي شــهر ينايــر مــن عــام 2020.

 وفــي تقريــر فنتــك الســعودية الســنوي لهــذا العــام، قمنــا بطــرح بعــض األســئلة علــى الفريــق المســؤول عــن البيئــة 
التجريبيــة لمعرفــة المزيــد حــول أداء البيئــة التجريبيــة والمقومــات التــي تحــدد كفــاءة الطلبــات الُمقدمــة باإلضافــة إلــى 

التوقعــات المســتقبلية للبيئــة التجريبيــة. 

منظور المشرع

المصدر: منظور المشرع - مقابلة مع البيئة التجريبية التشريعية
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حقيقًيــا يوضــح فيــه جانــب النفــع علــى المســتهلك متناســًبا 
مــع رؤيــة المملكــة لعــام 2030م، كمــا يجــب أن يتضمــن 
خطــة تخــارج واضحــة تبيــن جاهزيــة الطلــب لمرحلــة االختبــار، 
ــر  ــد أهــم المعايي ــار أح ــة االختب ــب لمرحل ــة الطل ــد جاهزي وتع
التــي يتــم التركيــز عليهــا، حيــث نتلقــى العديــد مــن الطلبــات 

الجيــدة التــي يعيبهــا عــدم جاهزيتهــا لتلــك المرحلــة.

ــة عمــل  ــن فهــم طريق ــع المتقدمي ــى جمي ومــن المهــم عل
البيئــة التجريبيــة، فهــي تتيــح فرصــة تجربــة أنشــطتهم مــع 
عمــاء حقيقييــن، لــذا يجــب أن تكــون الحلــول جاهــزة لاختبار 
ــة، كمــا  ــة التجريبي ــم اعتبارهــا مرشــحة للبيئ مــع العمــاء ليت
ــب،  ــار الطل ــر المهمــة العتب ــارج أحــد المعايي تعــد خطــة التخ
يجــب علــى المتقدميــن إظهــار كفــاءة النشــاط وقدرتــه علــى 
حمايــة العمــاء بعــد تخارجــه مــن البيئــة التجريبيــة إلــى بيئــة 

البيــع الواقعيــة. 

ومــن المهــم أن ُيظهــر المتقــدم قدرتــه علــى إدارة المخاطــر 
بطريقــة واضحــة، وذلــك ألن المتقــدم يقــوم بإجــراء نشــاط 
ــن  ــة مــع عمــاء حقيقيي ــات المالي ــال الخدم ــم فــي مج منّظ
فــي مرحلــة االختبــار، لــذا يجــب أن يبيــن الطلــب امتثالــه 
للوائــح األمــن الســيبراني المحليــة، وكيفيــة تنفيــذ عمليــات 
إدارة المخاطــر المتعلقــة بالبيانــات واألنظمــة والعمليــات، 
االســتيفاء  علــى  الطلــب  وقــدرة  المســتهلك،  وحمايــة 
وتمويــل   )AML( األمــوال  غســيل  مكافحــة  بشــروط 
اإلرهــاب ومعرفــة عميلــك )KYC(، كمــا يتــم اعتبــار محتــوى 
الطلــب، وجــودة الفريــق والمستشــارين المعنييــن بتنفيــذ 

المخاطــر.  إدارة  اســتراتيجيات 

وأخيــًرا نقــوم بالبحــث عــن الطلبــات التــي تتســم بالوضــوح 
األعمــال  رواد  طلبــات  باســتقبال  نســعد  كمــا  والتنظيــم، 
الذيــن  بحلولهــم  الشــغوفين  والتفانــي  العزيمــة  ذوي 
تتســم عروضهــم بالتنظيــم، والمتقدميــن بخطــط أعمــال 

مدروســة ومنظمة. 

طرحت مؤسسة النقد العربي السعودي 
البيئة التجريبية منذ أكثر من عام، ما هي 

أهم االستنتاجات التي توصلتم إليها من 
خال هذه التجربة حتى اآلن؟ وما هو أثر 
البيئة التجريبية على اللوائح التي تضعها 

مؤسسة النقد العربي السعودي؟

حيــث نــرى العديــد مــن الســعوديين الذيــن يتســمون بالــذكاء 
و  الماليــة،  التقنيــات  حلــول  لتطويــر  الشــغف  ويدفعهــم 
هــم علــى اســتعداد تــام لخــوض مجازفــة بــدء مشــروع فــي 
ــات  ــة تطــّور الطلب قطــاع معقــد ومنظــم، كمــا ســعدنا برؤي
ــة مــن  عــدة نواحــي ،  وقــد  ــر الســنة الماضي المتقدمــة عب
للتقنيــات  وفهمهــم  المتقدميــن  اســتيعاب  أن  الحظنــا 
الماليــة قــد تحســن بصــورة كبيــرة، حيــث بــدأ العديــد منهــم 
المحلــي وأخذهــا  فــي  الســوق  احتياجــات  إلــى  بالنظــر 
الحســبان عنــد تطويــر حلــول فعالــة لتلبيــة تلــك االحتياجــات، 
ونأمــل أن تســتمر الشــركات علــى هــذا النهــج لمــا لــه مــن أثــر 

ــة مســتقبًا.  ــة التجريبي مباشــر علــى  التطــور فــي البيئ

ــد  ــة التشــريعية مؤسســة النق ــة التجريبي ــت البيئ ــد مّكن وق
العربــي الســعودي مــن فهــم أنشــطة التقنيــات الماليــة 
ــي  ــوق المحل ــى الس ــا عل ــل واســتيعاب أثره ــكل أفض بش
حيــث  األنشــطة،  بهــذه  المتعلقــة  اللوائــح  وضــع  قبــل 
تتيــح البيئــة التجريبيــة لمؤسســة النقــد اتبــاع نهــج متــدرج 
فــي فهــم المخاطــر والمزايــا المحتملــة لمختلــف أنشــطة 
التقنيــات الماليــة، ومــن ثــم تطويــر اللوائــح التــي تدعــم 
أو  المملكــة  فــي  المســؤول  االبتــكار  ممارســات  تطويــر 

توظيــف اللوائــح الحاليــة لدعــم االبتــكارات الحاليــة. 

والقواعــد  المدفوعــات  نظــم  قواعــد  تطويــر  ُيعــد  كمــا 
ــة لمقدمــي خدمــات المدفوعــات الصــادرة فــي  التنظيمي
ينايــر مــن عــام 2020م مــن أهــم إنجــازات البيئــة التجريبيــة، 
ــا  ولتحقيــق هــذا المنجــز انصــب تركيزنــا فــي بدايــة انطاقن
علــى قبــول الطلبــات المتعلقــة بابتــكار المدفوعــات لنتمكــن 
وضــع  علــى  والعمــل  األنشــطة  هــذه  عمــل  تقييــم  مــن 

القواعــد المنظمــة لهــا.

برأيك، ما هو مستقبل البيئة التجريبية؟  
ما هي األنشطة التي ترغب في 

رؤيتها في البيئة التجريبية مستقبًا؟

األنشــطة  باختبــار  الحالــي  الوقــت  فــي  البيئــة  تقــوم 
المبتكــرة المتعلقــة بالتمويــل الجماعــي بالديــن، التمويــل 
كمــا  اإللكترونيــة،  االدخــار  وحلــول  الصغــر،  المتناهــي 
ــح  ــم تقييمهــا بهــدف االســتفادة منهــا فــي وضــع اللوائ يت
المناســبة والمنظمــة لهــا، ونطمــح مســتقبًا أن تســتمر 
عمليــة  دعــم  فــي  هــام  دوٍر  بلعــب  التجريبيــة  البيئــة 
المبتكــرة  الماليــة  التقنيــات  ألنشــطة  اللوائــح  وضــع 
فــي الســعودية، ونظــًرا للتقــدم الملحــوظ فــي العديــد 
مــن المجــاالت مثــل البيانــات الضخمــة، وسلســلة الكتــل 
)Blockchain( والــذكاء االصطناعــي، والخدمــات المصرفية 

 لعل أهم ما تعلمناه من هذه التجربة 
هو حجم االبتكار الذي نراه في السوق 
المحلي من أشخاص موهوبين للغاية
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بيــن  الدمــج  إلــى  باإلضافــة  ذلــك،  إلــى  ومــا  المفتوحــة 
الخدمــات الماليــة والقطاعــات األخــرى مثــل البيــع بالتجزئــة 
والضيافــة واالتصــاالت، فمــن المتوقــع أن تســاعد هــذه 
العوامــل علــى ازديــاد االبتــكار فــي قطــاع الخدمــات الماليــة 
متيحــة للبيئــة التجريبيــة االســتمرار فــي لعــب دور مهــم مــن 

خــال توفيــر بيئــة اختباريــة لهــذه االبتــكارات.

كمــا تســعد البيئــة التجريبيــة بقبــول األنشــطة المبتكــرة 
فــي القطــاع المالــي والتــي ال تنطبــق وال تخضــع للوائــح 
الحاليــة، كمــا نولــي اهتمامــًا كبيــرًا للطلبــات التــي تدعــم 
 2030 المملكــة  رؤيــة  أبرزتهــا  التــي  المجــاالت  تطويــر 
وبرنامــج تطويــر القطــاع المالــي، بمــا فيهــا الطلبــات التــي 
تســعى إلــى تلبيــة االحتياجــات وســد الثغــرات المحليــة فــي 

المملكــة، وتدعــم شــريحة معينــة مــن العمــاء قــد ال تحظــى 
الخدمــات  مجــال  فــي  االبتــكارات  ودفــع  كافيــة،  بخدمــات 
التأميــن،  مثــل  االنقطــاع  علــى  أوشــكت  التــي  الماليــة 
واإلدارة الماليــة الشــخصية والتجاريــة، والتقنيــة التنظيميــة. 
كمــا نشــجع فــي البيئــة الجميــع رجــااًل ونســاء علــى تقديــم 
طلبــات دخــول البيئــة التجريبيــة مهمــا اختلفــت مهاراتهــم 
وخبراتهــم المهنيــة، إليماننــًا بــأن التنــوع يســاعد علــى النظــر 
حلــول  إيجــاد  وبالتالــي  مختلفــة  بطــرق  المشــكات  إلــى 

أكثر ابتــكاًرا.
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لنبدأ بالحديث عن األسواق المالية، وما هي 
أهمية دفع عجلة االبتكار في هذا المجال؟

تشــمل األســواق الماليــة مجموعــة واســعة مــن األنشــطة 
األوراق  تــداول  تتضمــن  والتــي  باألســواق  المتعلقــة 
الماليــة بيــن البائعين والمشــترين مثل الســندات واألســهم 
ومــا إلــى ذلــك، ويرتبــط نشــاط التقنيــة الماليــة باســتخدام 
تقنيــات ونمــاذج أعمــال جديــدة مــن شــأنها إحــداث تغيــرات 
أنشــطة  تحســين  بهــدف  الماليــة  األســواق  فــي  جذريــة 
األســواق  إلــى  الوصــول  تكلفــة  تخفيــض  مثــل  الســوق 
الماليــة وتحســين ســرعة األنشــطة وتوفيــر خدمــات أكثــر 

تخصيًصــا، باإلضافــة إلــى تعزيــز ورفــع مســتوى األمــن.

تلعــب األســواق الماليــة دوًرا رئيســًيا فــي تنميــة االقتصــاد 
الســعودي، ولهــذا يعــد دعــم االبتــكار فــي األســواق الماليــة 
ــال  ــدور الفّع ــة لضمــان اســتمرارية هــذا ال ــغ األهمي أمــًرا بال

والمســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة 2030.

كيف يعمل مختبر التقنية المالية؟ 
وما هو دوره في دعم االبتكار 

في قطاع األسواق المالية؟ 

تشــريعية  تجريبيــة  بيئــة  الماليــة  التقنيــة  مختبــر  يوفــر 
تتيــح لشــركات الفنتــك اختبــار نمــاذج أعمالهــا ومنتجاتهــا 
ضمــن  الماليــة  بالتقنيــة  المتعلقــة  المبتكــرة  وخدماتهــا 

معاييــر وأطــر زمنيــة محــددة، حيــث أن جميــع شــركات الفنتــك 
فــي مجــال  الخدمــات  أو  المنتجــات  بتطويــر  تقــوم  التــي 
األوراق الماليــة )نطــاق هيئــة الســوق الماليــة(، أو تشــجع 
االبتــكار فــي مجــال التقنيــة الماليــة، أو تســاهم بشــكل كبيــر 
ــول  ــم لدخ ــة للتقدي ــة، تعــد مؤهل فــي نمــو الســوق المالي
مختبــر التقنيــة الماليــة، خاصــًة فــي حــال جاهزيــة منتجــات 
متقدمــة  مرحلــة  فــي  وكونهــا  الشــركات  هــذه  وخدمــات 
مختبــر  ويســتقطب  فعليــة،  بيئــة  فــي  باختبارهــا  تســمح 
التقنيــة الماليــة شــركات الفنتــك المحليــة والعالميــة أيًضــا، 

ــة. ــاري فــي المملك ــا حضــور تج ــون له شــريطة أن يك

يمكــن لشــركات الفنتــك التــي تســتوفي معاييــر األهليــة 
وفًقــا  الماليــة  التقنيــة  مختبــر  إلــى  للدخــول  التقديــم 
للمتطلبــات الــواردة فــي تعليمــات الترخيــص لتجربــة التقنيــة 
الماليــة، وســتحصل هــذه الشــركات فــي حــال نجاحهــا علــى 
تصريــح تجربــة التقنيــة الماليــة والــذي ســيمّكنها مــن اختبــار 
حلولهــا بشــكل مباشــر مــع عمــاء حقيقييــن لمــدة ســنتين 

كحــد أقصــى. 

التقنيــة  نشــاط  بتســريع  الماليــة  التقنيــة  مختبــر  يقــوم 
الماليــة عــن طريــق الســماح للشــركات غيــر الخاضعــة للوائــح 
المملكــة  فــي  الماليــة  باألســواق  الخاصــة  التنظيميــة 
البيئــة  فــي  التشــغيلية  العمليــات  بــدء  مــن  وتمكينهــا 
التجريبيــة، بينمــا تقــوم الجهــات التنظيميــة فــي الحيــن ذاتــه 

العاقــة. ذات  النشــاط  لوائــح  بوضــع 

مقابلة مع مختبر التقنية المالية
ــة  ــى دعــم عملي ــذي يهــدف إل ــة فــي ديســمبر 2017 م، وال ــة المالي ــر التقني ــة )CMA( مختب ــة الســوق المالي أطلقــت هيئ
ــر إطــار  ــك مــن خــال توفي ــة الســعودية وذل ــة العربي ــك( فــي المملك ــة )فنت ــة المالي ــال التقني ــكار وتطويرهــا فــي مج االبت
تنظيمــي مبســط لشــركات الفنتــك فــي المملكــة، وفــي تقريــر فنتــك الســعودية الســنوي لهــذا العــام، قمنــا بطــرح بعــض 
األســئلة علــى فريــق مختبــر التقنيــة الماليــة لمعرفــة المزيــد حــول كيفيــة عمــل البيئــة التجريبيــة التشــريعية، ومــا هــي أســباب 
اختيــار الفريــق لبعــض األنشــطة دون غيرهــا، باإلضافــة إلــى معرفــة آرائهــم حــول مســتقبل األســواق الماليــة الســعودية.

منظور المشرع

المصدر: منظور المشرع - مقابلة مع مختبر التقنية المالية
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ما هي األنشطة التي يتم 
اختبارها حالًيا في مختبر التقنية 

المالية ولماذا يتم اختبارها؟ 

يتــم اختبــار العديــد مــن األنشــطة فــي مختبــر التقنيــة المالية 
حالًيــا وهــي كالتالــي: التمويــل الجماعــي لألســهم وإصــدار 
ــة  ــر واالستشــارات االلي ــل متناهــي الصغ ــوك التموي صك
باإلضافــة إلــى اســتخدام تقنيــة الســجات الموزعــة والتــي 
خدمــات  وتقديــم  الماليــة  االوراق  وإصــدار  ترتيــب  تتيــح 
الحفــظ، ويمكــن لهــذه األنشــطة أن تســاهم بشــكل كبيــر 
فــي نمــو األســواق الماليــة واقتصــاد المملكــة، وتحقيــق 

ــر القطــاع المالــي. ــة 2030 وبرنامــج تطوي رؤي

تســاهم األنشــطة المختــارة فــي تحقيــق شــمول مالــي 
أكبــر للشــركات الصغيــرة والمتوســطة واألفــراد علــى وجــه 
الخصــوص، فعلــى ســبيل المثــال، تعــد زيــادة مســاهمة 
تنميــة  فــي  والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  قطــاع 
االقتصــاد أحــد األهــداف الرئيســية لرؤيــة 2030، ولتحقيــق 
ذلــك ال بــد مــن تمكيــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة مــن 
الوصــول إلــى مصــادر التمويــل بشــكل أكبــر لكــي تكــون 

ــى النمــو.  ــادرة عل ق

مــن  األكبــر  بالنصيــب  الكبــرى  الشــركات  حظيــت  لطالمــا 
االهتمــام فــي األســواق الماليــة، إال أن رؤيــة 2030 دأبــت 
علــى الدفــع بمبــادرات جديــدة فــي األســواق الماليــة مثــل 
اختبــار أنشــطة التقنيــة الماليــة كالتمويــل الجماعــي لألســهم 
ــدوره  ــر، وهــذا ب ــل متناهــي الصغ ــوك التموي وإصــدار صك
يفتــح المجــال للشــركات الصغيــرة للوصــول إلــى األســواق 

ــة مــا يســاعدها فــي جمــع رؤوس األمــوال. المالي

مــن أهــم األهــداف الرئيســية التــي تســعى رؤيــة 2030 
وجــد  حيــث  األســرة،  ادخــار  معــدل  زيــادة  هــي  لتحقيقهــا 
مســتثمرو التجزئــة أنــه مــن المكلــف علــى األفــراد االســتثمار 
فــي األســواق الماليــة، وبالتالــي لــم يحظــى األفــراد بفــرص 
كثيــرة فــي الســوق الماليــة، إال أن تقنيــة المستشــار اآللــي 
مــن شــأنها تغييــر الوضــع، حيــث تعمــل علــى تقليــل التكلفــة 
يمنــح  ممــا  باالســتثمار،  المتعلقــة  العمليــات  وتبســيط 
األفــراد خيــاًرا لاســتثمار فــي األســواق الماليــة وبالتالــي 

ــادة مدخراتهــم. ــى زي ــك إل يدفعهــم ذل

برأيك، كيف سيغير االبتكار في مجال 
التقنية المالية مستقبل األسواق المالية 

في المملكة العربية السعودية؟ 

نمــو  فــي  كبيــًرا  تطــوًرا  الحاضــر  الوقــت  فــي  نشــهد 
األســواق الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ويعــد 
مؤشــر األســهم الســعودية )تــداول( أحــد أكبــر األســواق 
العالميــة مــن حيــث القيمــة الســوقية فــي الوقــت الحالــي، 
كمــا شــهدنا العــام الماضــي تســجيل وطــرح أســهم أرامكــو 
التاريــخ،  فــي  عــام  اكتتــاب  أكبــر  يعــد  والــذي  الســعودية 
قطــاع  مــن  مســتثمر  مليــون   2.6 حوالــي  اجتــذب  حيــث 
ــك االســتثمار األول فــي ســوق األســهم  ــة، وكان ذل التجزئ
ــرى أيًضــا  ظهــور  للعديــد مــن هــؤالء المســتثمرين، كمــا ن
ــذكاء  ــدة مثــل سلســلة الكتــل وال ــات الجدي عــدد مــن التقني

التطبيقــات المفتوحــة. االصطناعــي وواجهــات برمجــة 

التقنيــة  ابتــكارات  تتزايــد  أن  نتوقــع  ذلــك،  ضــوء  وفــي 
الماليــة فــي األســواق الماليــة خــال الســنوات المقبلــة 
ــة الســعودية  ــة المتزايــدة للســوق المالي نظــًرا إلــى األهمي
علــى الصعيــد العالمــي، وســيكون لذلــك أثــر إيجابــي علــى 
اقتصــاد المملكــة بكافــة جوانبــه، وســيؤدي االبتــكار فــي 
ــدة فــي  ــراء تحســينات عدي ــى إج ــة إل ــة المالي ــال التقني مج
مختلــف جوانــب األســواق الماليــة بمــا فــي ذلــك تســهيل 
إمكانيــة وصــول المســتثمرين والشــركات للســوق، وخفــض 
تكلفــة أداء األعمــال مــن خــال األتمتــة وتعزيــز األمــن العــام 
للمعلومــات وحوكمــة البيانــات، وسيســتمر مختبــر التقنيــة 
الماليــة فــي لعــب دور فعــال فــي المجــال ليضمــن أن 
شــركات التقنيــة الماليــة التــي تطمــح لدفــع عجلــة االبتــكار 
فــي األســواق الماليــة قــادرة علــى تحقيــق هــذا الهــدف.

ما زلنا نرحب بكافة طلبات التقديم 
التي تستوفي معايير األهلية والتي 

تقوم بتطوير األنشطة التي من 
الممكن استخدامها للمساهمة في 
تطوير األسواق المالية في المملكة.

المصدر: منظور المشرع - مقابلة مع مختبر التقنية المالية
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تنافسية السوق
تحقيق المرتبة الـ62 وفًقا للبنك 

الدولي لعام 2020م مقارنة بـالمرتبة 
الـ 92 في عام 2019م

تحقيق المرتبة الـ36 وفًقا ألحدث 
تقرير لمنتدى االقتصاد العالمي

تجربة التحقق من 
العمالء إلكترونًيا 

(eKYC(
نجاح اختبار عمليات فتح الحسابات عبر 

اإلنترنت باستخدام خاصية التحقق 
(KYC) من العمالء اإللكترونية

12 بنًكا

نجاح 66,000 تجربة تشغيلية

األسواق المالية
طرح وإدراج شركة أرامكو السعودية 

في السوق المحلية كأكبر اكتتاب عام 
في التاريخ

إطالق "إيداع" خدمة وكيل الدفع

انضمام السوق المالية السعودية 
 (MCSI) (تداول) إلى إم إس سي آي

العالمي للمؤشرات

إتمام المرحلة األولى من عملية 
الدمج بين بنك ساب والبنك األول

المدفوعات
إنشاء شركة المدفوعات السعودية

إطالق خدمة المعامالت المالية المباشرة

بمقدمي  خاصة  تنظيمية  قواعد  إصدار 
خدمات المدفوعات

حصول منصة إيصال (فواتير المدفوعات 
اإللكترونية) على جائزة أفضل ابتكار تقني

 تمويل الشركات
الصغيرة والمتوسطة

إطالق بوابة التمويل عبر موقع منشآت

تعاون منشآت وبنك التنمية االجتماعية 
إلطالق خدمة اإلقراض غير المباشر 

والذي أدى إلى:

انخفاض متوسط اإلنفاق لتمويل 
الشركات الصغيرة والمتوسطة بمعدل 

 40%

قامت 18 شركة بتخصيص 14.2 مليار 
ريال سعودي لتمويل 1,169 شركة 

صغيرة ومتوسطة

مجتمع غير نقدي
إطالق خدمة آبل باي عبر مدى

توفير 439,000 جهاز لنقاط البيع 
بنهاية عام 2019

حققت المدفوعات اإللكترونية لقطاع 
التجزئة نسبة %36 في عام 2019م،

المستهدف  النسبة  هذه  تخطت  وقد 
لبرنامج تطوير القطاع المالي

أبرز االنجازات في تقرير 
برنامج تطوير القطاع المالي

15 المصدر: تقرير برنامج تطوير القطاع المالي
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تســعى معظــم شــركات الفنتــك فــي المملكــة العربيــة الســعودية للتوســع، وبلغــت نســبة الشــركات 
الناشــئة التــي بــدأت أنشــطتها التشــغيلية فــي مجــال التقنيــة الماليــة %18، كمــا ارتفــع عــدد شــركات 
الفنتــك فــي المملكــة بنســبة %147 مــن معــدل النمــو الســنوي المركــب )CAGR( فــي الفتــرة مــا بيــن 

عامــي 2018 و2020 م.

شركات الفنتك الناشئة وفًقا لمرحلة التطوير

مجــال  فــي  العاملــة  الشــركات  تشــمل 
التقنيــة الماليــة الشــركات الناشــئة التــي 
بــدأت أعمالهــا التشــغيلية وتلــك الحاصلــة 

ــة. ــح تجريبي علــى تصاري

عدد الشركات الناشئة الفعالة في مجال التقنية 
المالية في المملكة العربية السعودية

تفصيل قاعدة بيانات 
فنتك السعودية

10

2018

20

2019

60

2020

147%

نظرة عامة حول 
شركات الفنتك

16

بالتعاون مع: 

المصدر: فنتك السعودية وتحليات MagnittMagnitt: نظرة عامة حول شركات الفنتك

الفكرة
 بناء منتج أدنى
)MVP( الكمال

بدء األعمال التشغيلية
إطاق المنتج وجذب 

العماء المحتملين

تصريح االختبار
اختبار المنتج في بيئة تجريبية 

تشريعية )Sandbox( أو 
مختبر التقنية المالية.

36%20%18%
ما قبل إطاق المنتج
االنتهاء من بناء منتج قابل 

للتطبيق بحد أدنى، ولكن لم 
يتم إطاقه بعد.

26%
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يتم تحديث الخارطة بشكل ربعي خريطة فنتك السعودية

 شركات الفنتك الناشئة الفعالة وفًقا
للقطاعات التخصصية في المجال

توجــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية 60 شــركة ناشــئة محليــة ودوليــة فعالــة فــي عــدٍد مــن مجــاالت 
التقنيــة الماليــة مثــل المدفوعــات واإلقــراض والتمويــل الشــخصي والتأميــن وغيرهــا مــن المجــاالت.

عمليات المدفوعات وصرف العمات

حلول األعمال وتوفير المعلومات

جمع المال الخاص

التمويل الشخصي وإدارة الخزينةالتأمين

اإلقراض والتمويل

البنوك وبنيتها التحتية

المصدر: قاعدة بيانات فنتك السعوديةMagnitt: نظرة عامة حول شركات الفنتك

أسواق المال
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المستثمرونمرحلة التمويل مبلغ التمويل الشركة الناشئة

التمويل األولي 13.1 مليون ريال سعودي

ما قبل التمويل األولي3.0 مليون ريال سعودي

التمويل األولي2.1 مليون ريال سعودي

ما قبل التمويل األولي0.2 مليون ريال سعودي

التمويل

شركات الفنتك السعودية التي حصلت على التمويل 
في الفترة ما بين مايو 2019 – يوليو 2020م

 تجاوزت الصفقات والتمويل الكلي لشركات التقنية السعودية مستهدف
2019 في عام 2020 حتى تاريخه

الشركات السعودية الناشئة التي حصلت على مبالغ تمويلية لم يتم الكشف عن مقدارها:

بالرغــم مــن أن معظــم الصفقــات فــي مجــال التقنيــة الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
ــدد صفقــات  ــا فــي ع ــاًدا ملحوُظ ــرة، إال أن الشــركات شــهدت ازدي ــزال فــي المراحــل المبك ــا ت م

ــرة. ــل أ و ب فــي الســنوات األخي التموي

صفقات شركات الفنتك الناشئة )#( وفًقا لمرحلة التمويل

المرحلة المبكرة

مرحلة التمويل أ

مرحلة التمويل ب

84%

6%

6%

1

3

2

4

18

 التمويل
األولي

 التمويل
األولي

ما قبل 
التمويل األولي

ما قبل 
التمويل األولي

 التمويل
األولي

A التمويل  التمويل
األولي

ما قبل 
التمويل األولي

15
 شــركة فــي مجــال التقنية
ــرات ــة وقعــت مذك  المالي
 تفاهــم واتفاقيــات تجارية

فــي العــام الماضــي

المصدر: قاعدة بيانات فنتك السعودية وتحليات MagnittMagnitt: نظرة عامة حول شركات الفنتك
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الخصائص

قطاعات المجال التخصصية
قطاع المدفوعات وصرف العمات هو القطاع األكثر شيوًعا بين الشركات الناشئة 

السعودية في مجال التقنية المالية، يليه اإلقراض والتمويل واألدوات التجارية.

المراكز الرئيسية
تقع المراكز الرئيسية لمعظم الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية في 

مدينة الرياض، كما أظهرت مدن أخرى زيادة في النشاط في مجال التقنية المالية.

الرياض
82%

جدة
12%

الخبر
2%

مكة
2% جازان

2%

حلول األعمال

أسواق المال

12%

3%

11%
 من شركات الفنتك الفعالة

هي شركات دولية

4%

1%

1% 3%

1%

1%

اإلمارات

المملكة 
المتحدة

األردن البحرين

الكويت

مصر

41%

7%

 عمليات المدفوعات
وصرف العمات

التمويل الشخصي 
وإدارة الخزينة

جمع المال الخاص

أخرى

10%

3%

اإلقراض والتمويل

البنوك وبنيتها التحتية 

18%

4%

المصدر: قاعدة بيانات فنتك السعودية وتحليات MagnittMagnitt: نظرة عامة حول شركات الفنتك

فنتك السعودية - كل الحقوق محفوظة 2020 ©التقرير السنوي لفنتك السعودية



مقدمة

20

التحديات والفرص الناتجة عن جائحة كورونا

الفرص المتاحة لشركات الفنتك الناشئة السعودية
تمهــد تحديــات مجــال التقنيــة الماليــة الطريــق لظهــور الفرص أمام شــركات الفنتك فــي المملكة، ويتلقى 
ــر اإلنترنــت  ــادرات وأهــداف رؤيــة 2030 والمدفوعــات عب القطــاع الدعــم الــازم بطــرق شــتى تشــمل مب

واعتمــاد التجــارة اإللكترونيــة.

 الوصول للعماء/
تجارب العماء

 من شركات الفنتك
 المدرة للربح شهدت

 تراجًعا في حجم
 اإليرادات أو أوقفت
عملياتها التشغيلية

 من شركات الفنتك
 أجبرت على تسريح

موظفيها جراء الجائحة

القواعد التنظيمية  استقطاب وتوظيف
المواهب

40%64%

22%

37%28%

26%

 تطوير التقنية / 
المنتج

25%

 الموجهين /
المستشارين

16%

تطوير خطة عمل

23%

التمويل

16%

المنافسة

70%

إلــى  المملكــة  تهــدف 
زيــادة عمليــات المدفوعات 
 70% إلــى  اإللكترونيــة 
كجــزء   2030 عــام  بحلــول 
مــن خطــة التنميــة لتحقيــق 

.2030 المملكــة  رؤيــة 

36.2%

ازدادت عمليــات المدفوعــات 
المملكــة  فــي  اإللكترونيــة 
وشــّكلت 36.2 ٪ مــن إجمالــي 
المدفوعــات فــي عــام 2019، 
هدفهــا  بذلــك  متجــاوزة 
المحــدد مســبًقا ٪28 بحلــول 

.2020 عــام 

80%

تطمــح المملكــة بــأن يكون 
لـــدى ٪80 مــن مواطنيهــا 
الراشــدين حســابات بنكيــة 
2020م،  عــام  بحلــول 
ــود  ــد بن ــًذا ألح ــك تنفي وذل
القطــاع  تطويــر  برنامــج 

.)FSDP( المالــي 

28.8

التجــارة  ســوق  حجــم  يمثــل 
المملكــة،  فــي  اإللكترونيــة 
ــال  ــذي يوفــر فــرص فــي مج وال
وتمويــل  الرقميــة  المدفوعــات 
المشــاريع الصغيرة والمتوسطة 

التجاريــة. واألدوات   ،)SME(

مليار ريال سعودي

30.0

ســوق  حجــم  يمثــل 
ــة فــي  ــات المالي التحوي
ثانــي  وهــو  المملكــة، 
للتحويــات  ســوق  أكبــر 

العالــم. فــي 

مليار ريال سعودي

 تداعيات جائحة
كورونا

أكبر التحديات التي تواجهها شركات الفنتك الناشئة السعودية
ــل بقــدر  ــال التموي ــق حي ــة عــبء القل ــة المالي ال تحمــل الشــركات الناشــئة الســعودية فــي مجــال التقني
نظيراتهــا مــن الشــركات الدوليــة، إال أن األوضــاع التنظيميــة واســتقطاب المواهــب والوصــول للعمــاء 

يشــكلون تحدًيــا كبيــًرا أمــام هــذه الشــركات.

المصدر: استبيان جائحة كورونا لفنتك السعودية وتحليات MagnittMagnitt: نظرة عامة حول شركات الفنتك
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