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عزيزي القارئ،

يســرنا فــي فنتــك الســعودية أن نقــدم لــك التقريــر الســنوي لفنتــك الســعودية والــذي يقــدم لمحــة عامــة عــن 
تطــور قطــاع التقنيــة الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية خــال العــام الماضــي.

رغــم الظــروف االســتثنائية التــي شــهدها العالــم خــال عــام 2020 م، إال أننــا نــرى أثــر االعتمــاد علــى الحلــول 
الرقميــة الــذي أحدثتــه أزمــة جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( مســتمر، حتــى بعــد تجــاوز العالــم تدريجيــًا لهــذه 
األزمــة، فنــرى اليــوم األفــراد والشــركات يعتمــدون أكثــر علــى اســتخدام الحلــول التقنيــة بعدمــا كان البعــض 
ــز نمــو قطــاع  ــا، ومــن شــأن هــذا التوجــه نحــو التحــول الرقمــي تعزي منهــم ســابًقا يتجنــب اســتخدامها نهائًي
التقنيــة الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودي، حيــث أظهــر تقريــر نتائــج المســح الوطنــي للتقنيــة الماليــة 
والــذي نشــر فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام علــى أن ٪74 مــن األفــراد يقومــون باســتخدام حــل واحــد علــى 

األقــل مــن حلــول التقنيــة الماليــة.

ــث  ــرة متســارعة، حي ــة فــي الســعودية بوتي ــة المالي ــة نمــو قطــاع التقني ولقــد شــهدنا خــال الســنة الماضي
ارتفــع عــدد شــركات التقنيــة الماليــة بنســبة قدرهــا ٪37، وضــخ مقــدار قياســي مــن االســتثمارات فــي شــركات 
التقنيــة الماليــة الســعودية تجــاوز 1.3 مليــار ريــال )347 مليــون دوالر(. كمــا شــهد العــام الماضــي تطــورات 
فــي التنظيمــات والبنيــة التحتيــة وشــملت: إصــدار لوائــح جديــدة ألنشــطة التقنيــة الماليــة، وإطــاق نظــام 
المدفوعــات الفوريــة »ســريع«، وموافقــة مجلــس الــوزراء الســعودي علــى الترخيــص لبنكيــن رقمييــن محلييــن 

همــا بنــك االتصــاالت الســعودية والبنــك الرقمــي الســعودي.

ــة،  ــة المالي ــب فــي قطــاع التقني ــدة جوان ــك الســعودية« هــذه الســنة أقســاًما تغطــي ع ــر »فنت يضــم تقري
وهــي: نظــرة عامــة حــول شــركات التقنيــة الماليــة، والمواهــب والكفــاءات المطلوبــة فــي منظومــة التقنيــة 
الماليــة الســعودية,إلى جانــب المصرفيــة المفتوحــة فــي المملكــة، ونظــرة تحليليــة حــول االســتثمارات فــي 

قطــاع التقنيــة الماليــة.

ــا لقطــاع التقنيــة الماليــة، وأن يســهم اســتمرار ضــخ االســتثمارات  نتطلــع أن يكــون عــام 2021 /  2022 م مهمًّ
مــن قبــل مســتثمري رأس المــال الجــريء، وصــدور تشــريعات جديــدة، وإطــاق المبــادرات الوطنيــة المتعلقــة 
بالتقنيــة الماليــة، إلــى تطويــر جيــل جديــد مــن حلــول التقنيــة الماليــة فــي المملكــة. كمــا سيســتمر دورنــا فــي 
فنتــك الســعودية بدعــم منظومــة التقنيــة الماليــة لتحويــل المملكــة العربيــة الســعودية إلــى وجهــة االبتــكار 

وإيجــاد منظومــة مزدهــرة تقــود مســتقبل التقنيــة الماليــة.

نقــدم شــكرنا الجزيــل لــكل مــن شــارك فــي برامجنــا، ومبادراتنــا، واالســتبيانات والدراســات التــي قمنــا بهــا 
خــال العــام الماضــي، كمــا نعــرب عــن شــكرنا لجميــع شــركائنا لدعمهــم المتواصــل لدفــع عجلــة نمــو قطــاع 

التقنيــة الماليــة فــي الســعودية.

أطيــب التحيات وخالص التقدير،

نجود صالح المليك | مدير عام مبادرة فنتك السعودية
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 تساهم  المصرفية المفتوحة في نقل
دفة التحكم بمشاركة البيانات الماليـة

مـن البنـوك إلـى العمــالء

 تغيير مستقبل الخدمات المالية
في المملكة العربية السعودية

المصرفيــة المفتوحــة هــي تمكيــن العمــاء مــن 
ــة المســموح بمشــاركتها  مشــاركة بياناتهــم  المالي
مثــل: المعلومــات البنكيــة بشــكل آمــن مــع مــزودي 
الخدمــات الخارجييــن )أطــراف ثالثــة( الموثوقيــن، 
وتتيــح  الماليــة،  التقنيــة  وشــركات  البنــوك  مثــل 
مــزودي  مــن  الثالثــة  لألطــراف  السياســة  هــذه 

العمــاء الماليــة مــن أجــل تطويــر منتجــات وخدمــات 
مخصصــة ومبتكــرة.

يناير  في  (ساما)  السعودي  المركزي  البنك  أعلن 
المصرفية  بمشروع  المتعلقة  مبادرته  عن   2021
ســلــطــت سياسية  حــيــث  ــهــا،  وخــدمــات الــمــفــتــوحــة 
(ساما)  قبل  من  المنشورة  المفتوحة  المصرفية 
المصرفية  ــار  إطــ تــطــبــيــق  ــداف  ــ أهـ عــلــى  الـــضـــوء 
القطعا  على  المتوقعة  اإليجابية  وآثرها  المفتوحة 

المالي في المملكة العربية السعودية.

المصرفية المفتوحة

البنك

العميل

البنــوك  بيانــات  يســتخدم 
األخــرى وأطــراف ثالثــة مــن 
لتطويــر  الخدمــات  مــزودي 

مبتكــرة ماليــة  حلــول 

يحصل على تجربة 
عميل أفضل

يطورون حلول مالية مبتكرة 
قائمة على البيانات

مزودي الخدمات الخارجيين
)أطراف ثالثة(

ستســهم المصرفيــة المفتوحــة إلى زيــادة الكفاءة، 
علــى مشــاركة  الموافقــة  للعمــاء  حيــث ســيتاح 
بياناتهــم البنكيــة بأمــان مع  مــزودي خدمات خارجيين 
)أطــراف ثالثــة( يعملــون علــى تطويــر حلــول جديــدة 
ومبتكــرة للعمــاء فــي مجــاالت عديــدة، مثــل إدارة 
المعلومــات الماليــة وتنفيــذ المعامــات الماليــة 
بساســة وســهولة وتوفيــر األرصــدة الماليــة فــي 
ــى اســتخدام طــرق  ــة إل ــي، باإلضاف الوقــت الفعل

جديــدة إلدارة أمــوال العمــاء.

تهــدف الخطــوة التــي أقــدم عليهــا البنــك المركــزي 
الســعودي لتطبيــق مبــادرة المصرفيــة المفتوحــة 
إلــى دعــم جهــود تطويــر قطاعــات المملكــة الماليــة 
بمــا يتماشــى مع رؤيــة المملكة العربية الســعودية 

:)FSDP( 2030 وبرنامــج تطويــر القطــاع المالــي

تتماشى هذه المبادرة مع أولويات 
وأهداف رؤية المملكة )2030(

1

2

3

تشــمل الرؤيــة تنميــة االقتصــاد الرقمــي وتمكيــن المؤسســات 

الماليــة مــن دعــم نمــو القطــاع الخــاص مــن خــال فتــح المجــال 

أمــام جهــات جديــدة لتقديــم الخدمــات الماليــة.

مــن  الماليــة  المؤسســات  تمكيــن 
الخــاص القطــاع  نمــو  دعــم 

تطوير ســوق مالية متقدمة

تعزيــز وتمكيــن التخطيط المالي

تدعم المصرفية المفتوحة الركائز 
االستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع 

)FSDP( المالي

رؤية 2030  

المصرفية المفتوحـة في السعودية 
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 المصرفية المفتوحة لألطراف الثالثة  من مزودي
 الخدمات الخارجيين  فرصة االستفادة من  بيانات
 العمالء المالية من أجل  تطوير منتجات وخدمات

.مخصصة ومبتكرة
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Open Banking is the process of enabling customers to securely share 
their financial permissioned data such as banking data with third 
parties providers (TPPs) such as other banks and fintech companies. 
This provides third parties providers the opportunity to leverage 
customers’ financial data in order to develop innovative customized 
products and services.
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 االستفادة من الفوائد المحتملة
للمصرفية المفتوحة

االبتكار المباشر

زيادة الشمول المالي

زيادة التنافسية

زيادة كفاءة النظام المصرفي

يــرى البنــك المركــزي الســعودي )ســاما( أن مبــادرة 
رؤيــة  أهــداف  ســتدعم  المفتوحــة  المصرفيــة 
مــن  الواســعة  للمجموعــة  نظــًرا   2030 المملكــة 
الفوائــد المرتبطــة بهــا، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل 

المثــال ال الحصــر مــا يلــي:

تعزيــز الفــرص لتطويــر منتجــات وخدمــات 
جديــدة.

االئتمــان  إلــى  الوصــول  نطــاق  توســيع 
لجــزء أكبــر مــن األفــراد.

لتصميــم  الســوق  فــي  المشــاركين  دعــم 
وتقديــم خيــارات مخصصــة للعماء وبأســعار 
أكثــر تنافســية، بهدف كســب رضــا العماء.

بياناتهــم  مشــاركة  مــن  العمــاء  تمكيــن 
ــات  ــزودي الخدم ــع م ــور م ــى الف ــة عل البنكي

ثالثــة(. )أطــراف  الخارجييــن 

تســهيل ســبل عقــد الشــراكات مــع مــزودي 
الخدمــات الخارجييــن )أطــراف ثالثــة(.

المســاهمة فــي تحســين الوضــع المالــي 
ونشــر الوعــي المالــي.

الجهــات  مــن  المقدمــة  القيمــة  زيــادة 
إضافيــة. دخــل  مصــادر  وخلــق  الماليــة 

فوائــد تطبيــق المصرفيــة المفتوحة فــي المملكة 
العربية الســعودية

 رحلة المصرفية المفتوحة في
المملكـــة العربيـــة السعوديـــة

قــام البنــك المركــزي الســعودي )ســاما( بتحليــل 
تجــارب اعتمــاد وتبني سياســة المصرفية المفتوحة 
رغبــة  مــدى  وتقييــم  العالمــي،  الصعيــد  علــى 
أصحــاب المصلحــة الرئيســيين  )البنــوك، شــركات 
التقنيــة الماليــة( لفهــم الوضــع الحالــي للســوق 
الجوانــب  وتحديــد  البيانــات  مشــاركة  حيــث  مــن 
المصرفيــة  مبــادرة  تطويــر  لضمــان  المطلوبــة 
المفتوحــة بمــا يخــدم مصالــح جميــع األطــراف مــن 

المصلحــة. أصحــاب 

بشــكل  حالًيــا  الســعودي  المركــزي  البنــك  يعمــل 
وثيــق مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين للمشــاركة 
فــي بنــاء منظومــة تدعــم تطويــر اإلطــار األمثــل 
تلبيــة  بهــدف  المفتوحــة،  المصرفيــة  لسياســة 
احتياجــات أصحــاب المصلحــة. إضافــة إلــى ذلــك، 
يعتــزم البنــك المركــزي الســعودي إطــاق سياســة 
النصــف األول مــن  خــال  المفتوحــة  المصرفيــة 

.2022 عــام 

 الـجدول الزمنــي لتطبيــق مبادرة
 المصرفية المفتوحة في المملكة

العربية السعودية

اإلعـالن عـن مبادرة 
المصرفية المفتوحة

مرحلة تنفيذ السوق

مرحلة التصميم

مرحلة اإلطالق

النصف األول من عام

 2021 

النصف الثاني من عام

 2021 

النصف األول من عام

 2021 

النصف األول من عام

 2022

المصرفية المفتوحـة في السعودية 
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Open Banking is the process of enabling customers to securely share 
their financial permissioned data such as banking data with third 
parties providers (TPPs) such as other banks and fintech companies. 
This provides third parties providers the opportunity to leverage 
customers’ financial data in order to develop innovative customized 
products and services.

OPEN BANKING 
SHIFTS THE CONTROL 
OVER CUSTOMERS’ 
FINANCIAL DATA 
FROM THE BANKS TO 
ITS CUSTOMERS

A NEW ERA OF FINANCIAL 
INNOVATION IN THE KINGDOM

6

المـواهــــــب والكفـــــاءات 
المطلوبــة فـي منظومـة 
التقنية المالية السعودية
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فــي  )فنتــك(  الماليــة  التقنيــة  قطــاع  شــهد 
المملكــة العربيــة الســعودية نمــًوا كبيــًرا خــال 
أن  جلًيــا  وأصبــح  الماضيــة،  القليلــة  الســنوات 
للتقنيــة الماليــة تأثيــر كبيــر مــن شــأنه أن يغيــر 
وتعــد  المملكــة،  فــي  الماليــة  الخدمــات  شــكل 
اليــوم فيمــا  نراهــا  التــي  المتغيــرة  المتطلبــات 
النتائــج  إحــدى  والكفــاءات  المواهــب  يخــص 
الرئيســية للنمــو والتطــور الــذي يشــهده قطــاع 
التقنيــة الماليــة، كمــا أنــه مــن المرجــح أن تختلــف 
فــي  مســتقبًا  توافرهــا  المطلــوب  المهــارات 

اآلن. المطلوبــة  المهــارات  عــن  القطــاع 

التقنيــة  أنشــطة  وتيــرة  تســارع  اســتمرار  يقابــل 
ذوي  األفــراد  علــى  الطلــب  فــي  تزايــد  الماليــة 
المواهــب والكفــاءات، حيــث يمكــن لهــؤالء األفــراد 
تزدهــر  أن  الممكــن  مــن  التــي  الجوانــب  تحديــد 
لحــل  التقنيــة  وتوظيــف  فهــم  مــن  وتســتفيد 
المشــكات بفعاليــة ومــن ثــم تنفيذهــا فــي قطــاع 
الخدمــات الماليــة، إال أن الطلــب علــى المواهــب 
ممــا  العــرض،  يفــوق  القطــاع  فــي  والكفــاءات 
يــؤدي إلــى غيــاب المهــارات األساســية المطلوبــة، 
للتقنيــة  الوطنــي  المســح  نتائــج  أظهــرت  حيــث 
الماليــة الــذي أجرتــه فنتــك الســعودية أن ٪88 مــن 
شــركات الخدمــات الماليــة ذكــروا أن إيجــاد المهــارات 
المناســبة للتوظيــف يعــد أحــد التحديــات الرئيســية 

التــي تواجههــا هــذه الشــركات.

نظــًرا لمــا ســبق ذكــره فإنــه مــن المهــم توســيع 
نطــاق مجموعــة المواهــب والكفــاءات المطلوبــة 
لدعــم قــوة واســتمرارية نمــو قطــاع التقنيــة الماليــة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وفــي ضــوء 
ذلــك، يســتعرض تقريــر فنتــك الســعودية الســنوي 
لهــذا العــام أنــواع المهــارات المطلوبــة والمواهــب 
ويتطــرق  القطــاع،  يســتقطبها  التــي  والكفــاءات 
إلــى كيفيــة دعــم فنتــك الســعودية لعمليــة تنميــة 

المواهــب فــي القطــاع.

51%

88%

24%

8%

 أبرز تحديات التوظيف في قطاع
التقنية المالية

إيجاد المهارات 
المناسبة

إيجاد مستوى 
الخبرة المناسب

توقعات األجور

الوظائف في 
مجال اإلعالنات

المواهب والكفاءات المطلوبة في منظومة التقنية المالية السعودية
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 ما هي المهارات المطلوبة في
قطاع الخدمات المالية؟

المهارات التقنّية

فــي  الكبــرى  الشــركات  مــن  قليــل  عــدد  ســيطر 
المملكــة العربيــة الســعودية علــى قطــاع الخدمــات 
الماليــة قديًمــا، واقتصــرت المهــارات المطلوبــة 
الماليــة،  الخدمــات  مجــاالت  علــى  القطــاع  فــي 
المخاطــر  الماليــة والمحاســبة وإدارة  اإلدارة  مثــل 
واالمتثــال ومــا إلــى ذلك، وســاهم ازدياد اســتخدام 
التقنيــة فــي قطــاع الخدمــات الماليــة إلــى تغييــر 
ديناميكيــات المهــارات المطلوبــة فــي القطــاع.

بلغــت المجــاالت التقنّيــة، مثــل قواعــد البيانــات 
والــذكاء  اآلليـــــة،  واألنظمــــة  المتسلســـــلة، 
النضـــج  مـــن  مختلفــة  مســتويات  االصطناعــي 
والــذي مــن شــأنه تســريع عمليــة اعتمــاد هــذه 
فــي  الماليــة  الخدمــات  قطــاع  فــي  التقنيــات 
هــذه  اســتخدام  أن  كمــا  القادمــة،  الســنوات 
التقنيــات فــي القطــاع يبــرز مــدى حاجــة القطــاع 
التقنيــة  مجــال  فــي  الموهوبيــن  األفــراد  إلــى 
لتقييــم  الازمــة  بالمهــارات  يتمتعــون  الذيــن 
علــى  واإلشــراف  التقنيــات  هــذه  وتطبيــق 
اســتخدامها، وتشــمل المواهــب المطلوبــة فــي 

يلــي: مــا  القطــاع 

األفراد المتخصصون 
في البنى التحتية 

األفراد المتخصصون 
في إدارة المخاطر 

)أمان الشبكة - األمن 
السيبراني - االمتثال(

األفراد المتخصصون 
في تطوير التطبيقات 
)علوم البيانات - هندسة 
البرمجيات وتصميم تجربة 

)UX المستخدم

مهارات التواصل والذكاء العاطفي

العمــاء  وفهــم  للتعــاون  مطلوبتــان  مهارتــان 
والقــدرة علــى التعامــل مــع المشــكات المعقــدة 

المناســبة   الحلــول  وإيجــاد 

مهارات اإلبداع وحل المشكالت

تعني االبتكار وكيفية استخدام التقنية لحل 
المشكات بشكل مستمر

المرونة وإمكانية التكيف في القطاع 

تشمل القدرة على التعلم المستمر والتدريب 
وإعادة التأهيل

المهارات الشخصية

ســيتطلب مســتقبل الخدمــات الماليــة أيًضــا وجــود 
ــارات شــخصية تمّكنهــم مــن  ــون بمه ــراد يتمتع أف
اســتخدام التقنيــة لابتــكار والتكيــف الســريع مــع 

ــة، ومنهــا: ــرات التــي أحدثتهــا التقني التغيي

المواهب والكفاءات المطلوبة في منظومة التقنية المالية السعودية

)الحوسبة السحابية 
- واجهات برمجة التطبيقات 
- تقنية السجات الموزعة 
/ قواعد البيانات المتسلسلة(

جميع الحقوق محفوظة - فنتك السعودية 2021 © التقرير السنوي لفنتك السعودية
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 أبرز 10 مهارات مطلوبة في قطاع
التقنية المالية

*توصلنا إلى هذه النتائج بناًء على المسح الذي قامت به فنتك 
السعودية وشاركت فيه البنوك وشركات التقنية المالية 

تطوير 
األعمال

االمتثال / مكافحة 
غسل األموال

علم البيانات 
والتحليالت

هندسة
البرمجيات

تصميم واجهات 
المستخدم )UI( وتجربة 

)UX( المستخدم

تطوير 
المنتجات

إدارة
المشاريع

تعلم اآللة / الذكاء 
االصطناعي

األمن
السيبراني

ذكاء
األعمال

 األفــراد أصحــاب المواهــب والكفــاءات
الخدمــات مســتقبل  ســيبنون   الذيــن 

الماليــة

 القوى العاملة الحالية في قطاع الخدمات
المالية

الخريجون

ــات الماليــة  ــال الخدم ــة فــي مج كان للقــوى العامل
محــوري  دور  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي 
فــي تحويــل قطــاع الخدمــات الماليــة فــي المملكــة 
المنطقــة،  فــي  الرائــدة  القطاعــات  أحــد  وجعلــه 
تغييــًرا  القطــاع  فــي  التقنيــة  اســتخدام  ويحــدث 
توافرهــا  المطلوبــة  المهــارات  ديناميكيــات  فــي 
ــة، كمــا ســتكون بعــض  ــة الحالي فــي القــوى العامل
أخــرى  وظائــف  وستســتحدث  مؤتمتــة  الوظائــف 
جديــدة، ولذلــك فإنــه مــن المهــم تزويــد الموظفيــن 
بفــرص  الماليــة  الخدمــات  قطــاع  فــي  العامليــن 
تدريبيــة إلعــادة تأهيلهــم حتــى تســتمر مســتويات 

اإلنتاجيــة العاليــة وتظــل مهاراتهــم مائمــة.

لطالمــا اســتقطب قطــاع الخدمــات الماليــة خريجــي 
تطويــر  أن  إال  والمحاســبة،  والتمويــل  األعمــال 
مــن  واســعة  مجموعــة  جــذب  يســتلزم  القطــاع 
المهــارات والخبــرات األخــرى، مثــل علــوم الحاســوب 

والتســويق وعلــم النفــس ومــا إلــى ذلــك.

مــن المهــم أيًضــا أن يكــون الخريجــون علــى درايــة  
بــأن قطــاع الخدمات المالية يســتمر بالتجــدد والتغير 
حيــث لــم يعــد القطــاع علــى وتيــرة وحالــة ثابتــة، بــل 
أصبــح مجــااًل حيوًيــا ملــيء بالفــرص التــي تتيــح 
التقنيــة،  باســتخدام  المشــكات  حــل  للمبدعيــن 
ــن لقطــاع الخدمــات  ــر نظــرة الخريجي وســيؤدي تغيي
الماليــة إلــى جــذب أفــراد ذوي خبــرات متنوعــة ربمــا 
يبــدأوا مســيرتهم  أن  ببالهــم مســبًقا  لــم يخطــر 
المهنيــة فــي قطــاع الخدمــات الماليــة، وسيســاهم 
هــذا التنــوع فــي النظــر إلــى المشــكات مــن عــدة 
فــي  ذلــك  سيســاهم  وبالتالــي  مختلفــة،  زوايــا 
إيجــاد المزيــد مــن الحلــول المبتكــرة ودعــم عجلــة 

ــة. ــة المالي نمــو قطــاع التقني

المواهب والكفاءات المطلوبة في منظومة التقنية المالية السعودية
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 رّواد ورائدات األعمال

ذللــت التقنيــة العقبات أمام رّواد ورائدات األعمال 
الخدمــات  قطــاع  إلــى  الدخــول  مــن  ومكنتهــم 
الماليــة، كمــا ســاهمت فــي نمــو معــدالت ريــادة 
األعمــال فــي القطــاع. توظــف شــركات التقنيــة 
الماليــة الناشــئة التقنيــات المختلفــة لتطويــر حلول 
مبتكــرة تؤهلهــا لمنافســة أكبــر شــركات الخدمــات 
الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، كمــا 
يعــد اســتقطاب المزيــد مــن رّواد ورائــدات األعمال 
ــا لدفــع  فــي قطــاع الخدمــات الماليــة أمــًرا ضرورًي
ــم  ــال، وهــذا يشــمل دع ــكار فــي المج ــة االبت عجل
األفــراد الذيــن يعملــون حالًيــا فــي قطــاع الخدمــات 
ريــادي ويرغبــون فــي  الماليــة ويتمتعــون بفكــر 
بــدء مشــاريعهم الخاصــة، باإلضافــة إلــى جــذب 
األخــرى  القطاعــات  مــن  األعمــال  ورائــدات  رّواد 
والذيــن يرغبــون فــي بــدء مشــاريعهم فــي قطــاع 

ــة. الخدمــات المالي

 القوى العاملة في قطاعات الخدمات غير
المالية

 كيــف تدعــم فنتــك الســعودية عمليــة تنميــة المواهب والكفاءات في قطــاع الخدمات المالية؟

تعلم المزيد حول التقنية المالية

لمعرفة المزيد يرجى الضغط على الروابط أدناه عن أنشطة ومبادرات فنتك السعودية التي تهدف إلى دعم 
تنمية المواهب والكفاءات:

بيرســون  شــركة  تقدمهــا  التــي  الــدورة  فــي  المســبق  بالتســجيل  بــادر 
الماليــة  التقنيــة  قطــاع  حــول  كونــغ  هونــغ  جامعــة  مــع  بالتعــاون 

فــي  قناتنــا  عبــر  الســابقة  الفعاليــات  عــن  فيديــو  مقاطــع  شــاهد 
ليوتيــوب  ا

ــادر بالتســجيل المســبق فــي البرنامــج التنفيــذي الخــاص بالتقنيــة الماليــة  ب
ــكار والبيانــات الــذي تقدمــه جامعــة ســنغافورة لــإدارة واالبت

لمتابعتنــا علــى وســائل التواصــل االجتماعــي الرجــاء الضغــط علــى 
الروابــط التاليــة: تويتــر - لينكــد إن

لاشتراك في النشرة اإلخبارية الرجاء الضغط على الرابط التاليتصفــح التقاريــر فــي قســم المكتبــة اإللكترونيــة علــى الموقع

 البرامج والدورات
لتعليمية ا

 التعلم
االجتماعي

الخبرات
لعملية ا

صناعة
المحتوى

ستشــهد الموجــة المقبلــة مــن أنشــطة التقنيــة 
الخدمــات  ومنتجــات  حلــول  مــن  مزيــًدا  الماليــة 
أخــرى  التــي ستســتخدم فــي قطاعــات  الماليــة 
غيــر ماليــة، وســيؤدي هــذا بــدوره إلــى مزيــد مــن 
التقــارب بيــن قطــاع الخدمــات الماليــة والقطاعــات 
الشــركات  تقــوم  أن  المتوقــع  ومــن  األخــرى، 
التجزئــة،  )مثــل:  الماليــة  غيــر  القطاعــات  فــي 
واالتصــاالت، والخدمــات، ومــا إلــى ذلــك( بتطويــر 
حلــول خدمــات ماليــة متخصصــة لدعــم أنشــطة 
الخدمــات  قطــاع  حاجــة  تظهــر  وهنــا  قطاعاتهــا، 
مــن  والكفــاءات  المواهــب  جــذب  إلــى  الماليــة 
قطاعــات الخدمــات غيــر الماليــة لتزودهــا بخبــرات 
حلــول  تطويــر  وتدعــم  المجــاالت،  مختلــف  مــن 

بالقطــاع. الخاصــة  المبتكــرة  الماليــة  التقنيــة 

 محاضــرات من قبــل خبراء القطاع
الفعاليــات االجتماعية

ورش العمل

البرامــج التدريبي
التوظيف معارض 

برامــج التدريب الطالبي

الدورات القصيــرة المعتمدة
المعســكرات التدريبية

الجامعية الدورات 

التقارير
منشورات وسائل

التواصــل االجتماعي
البيانــات البحثية

 نشر
الوعي

 تنمية
المهارات

دعم ريادة
األعمال

المواهب والكفاءات المطلوبة في منظومة التقنية المالية السعودية
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2020
إصدار تقرير نتائجنوفمبر

2020مشروع عابر
اإلعالن عن فتح باب التقديمنوفمبر

2020للبيئة التجريبية التشريعية
إصدار قواعد تنظيم شركاتديسمبر

ر التمويل االستهالكي المصغَّ

إطالق تطبيق مالي 2021
أغسطس

فبرايــــر   إطالق نظام المدفوعات 
2021   الفورية "سريع"

 إصدار تقرير أوشن
أكس للتقنية المالية 2020

إطالق األكاديمية السعودية الرقميةأكتوبــــر
لمعسكر قواعد البيانات المتسلسلة 2020

ديسمبر
2020
نوفمبــر

تصبح أول شركة تقنية مالية مليارية 
(stc pay) شركة المدفوعات الرقمية السعودية

2020
إطالق برنامجأكتوبــــر

مسرعة فنتك

2021
حلقة نقاش حول تأثير نظام سريع للمدفوعاتمـــارس

الفورية على القطاع المالي في السعودية
 النسخة األولى من دورة مقدمة عن 

قطاع  التقنية المالية المقدمة من بيرسون

2020
إطالق دليل قطاعأكتوبــــر

التقنية المالية
2020    جولة فنتك20  

ديسمبر
2021
إطالق المسح الوطنيينايـــــــر

للتقنية المالية

2021
يونيـــــو

2021
أغسطس

2021
يونيـــــو برنامج تمكين شركات الفنتك

النسخة الثالثة من البرنامج التنفيذي الخاص بالتقنية المالية، 
ر واالبتكار، والبيانات

2021مسابقة أجيال المستقبل
اإلصدار األول من سلسلة تقاريريونيـــــو

2021فرص التقنية المالية
برنامج تدريب فنتكيونيـــــو

الندوات الصيفية للتقنية المالية2021 أغسطــس
يـونيــــــــــو تقرير نتائج المسح الوطني

للتقنية المالية  2021
أغسطس

 النسخة الثانية من دورة مقدمة عن قطاع  التقنية المالية 
المقدمة من بيرسون

إطالق وزارة االتصاالت وتقنية
المعلومات جائزة االبتكار الرقمي 2021

فبرايــــر

الموافقة على إنشاء بنك المنشآت
الصغيرة والمتوسطة 2021

فبرايــــر

2021
إصدار سياسةيـنــايــــر

المصرفية المفتوحة

2021
المعرض الوظيفي للفنتكفبرايـــــر

الموافقة على الترخيص 
ألول بنكين رقميين 2021

حصول البنك على جائزة التأثير العالميةيونيــــو
نظير جهوده في التقنيات المالية 2021

يونيــــو

إصدار قواعد ممارسة نشاط التمويل
الجماعي بالدين  2021

يـنــايــــر

تعديل تعليمات تصريح تجربة
التقنية المالية 2021

سبتمبر تقديم البنك المركزي لورشة الرقمنة واالبتكار والتقنية
في القطاع المالي 2021

سبتمبر

إطالق وزارة االتصاالت وتقنية
المعلومات لبرنامج رواد التقنية 2021

مـــارس السعودية تحقق المركز السابع
عالمًيا في مؤشر حالة ريادة األعمال 2021

مـــارس تقديم األكاديمية المالية لسلسلة
من ورش العمل المتعلقة بالتقنية المالية 2021

مايـــــــو

إطالق مركز ذكاء لتحدي الذكاء
االصطناعي في االستثمار 2021

إطالق األكاديمية السعودية الرقميةيونيــــو
لمعسكر همة للتقنية المالية 2021

سبتمبر إطالق بنك الرياض
لمنصة وصل 2021

يونيــــو

1212 أبرز األنشطة في قطاع التقنية المالية
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2021
أغسطس

2021
مايو
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نظــرة تحليليـــة حــول 

االستثمــــــارات فــي 

قطاع التقنية المالية
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تهيئة المشهد
 أرقــام قياســية جديــدة فــي النشــاط االســتثماري

العالمــي فــي التقنيــة الماليــة
 مســتويات قياســية فــي حجــم النشــاط االســتثمارية

للتقنيــة الماليــة فــي الســعودية

ــم فــي العقــد  ــة علــى مســتوى العال ــة المالي شــهد قطــاع التقني
ــدًا مــن أســرع معــدالت النمــو فــي اســتثمار رأس  الماضــي واح
المــال الجــريء، ففــي عــام  2018 وصــل حجم النشــاط االســتثماري 
العالمــي فــي قطــاع التقنيــة الماليــة للرقــم القياســي الســنوي 
الســابق وهــو 53 مليــار دوالر، ونشــهد حالًيــا فــي عــام 2021 تجــاوز 
حجــم النشــاط االســتثماري العالمــي 80 مليــار دوالر، بزيــادة قدرهــا 

٪56 عــن الرقــم القياســي الســابق.

شــهدت المملكــة العربيــة الســعودية ارتفاًعــا ملحــوظ فــي عــدد 
اســتثمارات رأس المــال الجــريء فــي قطــاع التقنيــة الماليــة، 
حيــث وصــل عددهــا إلــى 16 اســتثمار بيــن ينايــر وأغســطس 
2021 بقيمــة إجماليــة قدرهــا 157.2 مليــون دوالر، وتعــد زيــادة 
ضخمــة مقارنــة بعــام 2020 حيــث بلــغ مجمــل اســتثمارات رأس 
المــال الجــريء 7 اســتثمارات بقيمــة قدرهــا 7.8 مليــون دوالر 
أمريكــي، وفــي عــام 2019 كان مجمــل اســتثمارات رأس المــال 
الجــريء 6 اســتثمارات بقيمــة قدرهــا 18 مليــون دوالر أمريكــي. 
يجــدر بالذكــر هنــا أنــه بالرغــم مــن تبقــي ربــع كامــل علــى نهايــة 
ســنة 2021 إال أن اســتثمارات رأس المــال الجــريء فــي قطــاع 
ــة الســعودية بيــن عامــي  ــة فــي المملكــة العربي ــة المالي التقني
 )CAGR( 2017 و2021 حققــت معــدالت نمــو ســنوية مركبــة
تتجــاوز ٪40، وهــي أعلــى بكثيــر مــن معــدل النمــو الســنوي 
المركــب لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا والتــي 

ــرة. حققــت نســبة ٪28.6 خــال نفــس الفت

يمكــن أن ُيفســر المعــدل القياســي لحجــم االســتثمارات فــي 
ــدة عوامــل: ــام 2021 بع ــة فــي ع ــة المالي التقني

1
تسارع التحول الرقمي نتيجة أزمة جائحة فيروس 
كورونا (كوفيد - 19) أدى إلى زيادة الطلب على 
نمو  من  ذلك  أعقب  وما  المالية،  التقنية  حلول 
المنشأة،  وقيمة  السوقية  الحصة  من  كل  في 
إلــى نمو  الخصوص  وقــد هــذا هــذا على وجــه 
االستخدام  سهلة  المالية  األدوات  على  الطلب 
في مجاالت، مثل: خدمات الدفع اآلجل، وحلول 

الوساطة االستثمارية.

2
نضــوج العديــد مــن شــركات المدفوعــات الكبــرى 
حجــم  فــي  قياســية  لمســتويات  وتحقيقهــا 
توســعها  فــي  ذلــك  ليســاهم  االســتثمارات 
ووصولهــا لمناطــق جغرافيــة مختلفــة وتحقيقهــا 

لمراكــز رائــدة فــي الســوق.

3
النمــو الســريع بســبب الطلــب المكبــوت علــى 
توظيــف رأس المــال نتيجــة ألزمــة جائحــة فيــروس 
كورونــا )كوفيــد-19( التــي عانــى منهــا االقتصــاد 

العالمــي.

PitchBook جميع البيانات المتعلقة باالستثمارات تم أخذها أو التحقق منها عن طريق نظرة تحليلية حول االستثمارات في قطاع التقنية المالية

تهيئة المشهد

باإلضافــة إلــى الدوافــع العالمية لالســتثمار فــي التقنية المالية، 
هنــاك عــدد مــن العوامــل المحليــة التــي أدت إلــى نمو االســتثمار 

فــي التقنيــة المالية في الســعودية:

المبــادرات الحكوميــة وتشــمل تجديــد لوائــح ترخيــص 
الشــركة  وإطــاق  المباشــر،  األجنبــي  االســتثمار 
الجــريء، وشــركة صنــدوق  الســعودية لاســتثمار 
الصناديــق "جــدا" أدت إلــى زيادة ســيولة االســتثمار 

الجــريء فــي المملكــة.
1

 البيئــة التجريبيــة التشــريعية التابعــة للبنــك المركــزي 
لهيئــة  التابــع  الماليــة  التقنيــة  ومختبــر  الســعودي 
الســوق الماليــة وإصــدار اللوائــح الخاصــة بعــدد مــن 
الثقــة  أعطــت  المختلفــة  الماليــة  التقنيــة  أنشــطة 
والوضــوح للمجتمــع االســتثماري لتخصيــص المزيــد 

مــن األمــوال لشــركات التقنيــة الماليــة.

2

3
التــي  الماليــة  التقنيــة  لتبنــي  العاليــة  المســتويات 
ــرة  ــار األخي ــت األخب ــث بين ــا الســعودية ، حي ــع به تتمت
تســجيل  الســعودي  المركــزي  البنــك  مــن  الصــادرة 
الســعودية أعلــى معــدل فــي تبنــي المدفوعــات عبــر 
ــب المــدى )NFC(  فــي منطقــة  ــة االتصــال قري تقني
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، ووفًقــا لتقريــر 
ــة الصــادر مــن  ــة المالي ــج المســح الوطنــي للتقني نتائ
فنتــك الســعودية، فــإن ٪74 مــن األفــراد يقومــون 
باســتخدام حــل واحــد علــى األقــل مــن حلــول التقنيــة 
ــارب  ــا يق ــغ م ــذي يبل ــدد الســكان ال ــن ع ــة. يمّك المالي
35 مليــون شــخص والمعــدل العالــي لتبنــي حلــول 
ــأن تحقــق  ــة ب ــة المالي ــة شــركات التقني ــة المالي التقني
نمــًوا ســريًعا ممــا يســاهم فــي جــذب مســتثمري 

رأس المــال الجــريء للقطــاع.

جميع الحقوق محفوظة - فنتك السعودية 2021 © التقرير السنوي لفنتك السعودية



15 PitchBook جميع البيانات المتعلقة باالستثمارات تم أخذها أو التحقق منها عن طريق

شــهد عــام 2021 التوزيــع األكثــر إنصاًفــا ألعــداد االســتثمار فــي رأس المــال الجــريء، إذ 
ــة  ــي االســتثمارات فــي رأس المــال الجــريء للشــركات فــي مرحل ذهــب ٪46 مــن إجمال
النمــو )SERIES A AND B(، بينمــا ٪38 ذهبــت للشــركات فــي المرحلــة التأسيســية 
PRE-( و٪15 للشــركات فــي مرحلــة مــا قبــل التمويــل التأسيســي ،)SEED STAGE(
SEED STAGE(، ويوضــح ذلــك أن االســتثمار متــاح لدعــم شــركات التقنيــة الماليــة فــي 

ــة مــن مراحــل تطورهــا. كل مرحل

 SEED( كانــت هنــاك زيــادة فــي مســتوى االســتثمار باألخــص فــي مرحلــة التأســيس
STAGE( ومرحلــة مــا قبــل التمويــل التأسيســي )PRE-SEED STAGE(، حيــث أســُتثمر 
حتــى اآلن فــي عــام 2021 أكثــر مــن 12.9 مليــون دوالر فــي كل مــن مرحلــة التأســيس 
)SEED STAGE( ومرحلــة مــا قبــل التمويــل التأسيســي )PRE-SEED STAGE( وهــو 
مــا يمثــل زيــادة قدرهــا ٪108 مقارنــة بالمبلــغ الُمســتْثَمر فــي عــام 2020 والــذي كان 
 SEED( 6.2 مليــون دوالر. مــن المتوقــع أن يســتمر االســتثمار فــي مرحلــة التأســيس
STAGE( ومرحلــة مــا قبــل التمويــل التأسيســي )PRE-SEED STAGE(، إذ سيســهل ذلــك 
الطريــق لمزيــد مــن شــركات التقنيــة الماليــة الوصــول إلــى مرحلــة التمويــل أ ومــا فــوق، 

وبالتالــي زيــادة االســتثمار فــي مرحلــة النمــو.

وجود مستثمرين لدعم شركات التقنية المالية في كل مرحلة من مراحل تطورها

نظرة تحليلية حول االستثمارات في قطاع التقنية المالية

تحليل البيانات
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زيادة نشاط مجموعة متنوعة من المستثمرين في قطاع التقنية المالية في السعودية

هنــاك مجموعــة متنوعــة مــن المســتثمرين الذيــن يدعمــون شــركات التقنيــة الماليــة فــي 
ــد فينتشــرز،  ــل رائ ــة مث ــى جانــب شــركات اســتثمار رأس المــال الجــريء المحلي الســعودية، إل
ــة المتنوعــة شــركات  ــة )IMPACT46(، ونمــا فينتشــرز. تشــمل المجموع ــر المالي وشــركة تأثي
بارتنــرز  شــروق  وشــركة   STARTUPS  500 مثــل:  العالميــة،  الجــريء  المــال  رأس  اســتثمار 
)SHOROOQ PARTNERS(، باإلضافــة لصناديــق دعــم رأس المــال الجــريء للشــركات، مثــل: 
صنــدوق الريــاض الماليــة للتقنيــة الماليــة، وصنــدوق واعــد لــرأس المــال الجــريء التابــع لشــركة 

ُيظهــر االهتمــام مــن هــذه المجموعــة الواســعة من المســتثمرين المحلييــن والعالميين جاذبية 
قطــاع التقنيــة الماليــة فــي الســعودية مــن منظــور اســتراتيجي ومــن منظــور العوائــد الماليــة 

الصافية.

أرامكــو الســعودية، ومجموعــات المســتثمرين المائكييــن، مثل: مجموعة عقال للمســتثمرين 
المائكييــن ومجموعــة الريــاض للمســتثمرين المائكييــن، والشــركات الدوليــة، مثــل: شــركة 
.)WESTERN UNION( و شــركة ويســتيرن يونيــون )CHECKOUT.COM( تشــيك أوت.كــوم

جميع البيانات المتعلقة باالستثمارات تم أخذها أو التحقق منها عن طريق PitchBookنظرة تحليلية حول االستثمارات في قطاع التقنية المالية

تحليل البيانات

سيطرت المدفوعات على االستثمارات في قطاع التقنية المالية

تســاهم الزيــادة المســتمرة فــي تبنــي حلــول المدفوعــات اإللكترونيــة مــن قبــل األفــراد 
والشــركات، وزيادة الحجم اإلجمالي للســوق في الســعودية، وإطاق المبادرات الحكومية مثل 
نظــام المدفوعــات الفوريــة "ســريع" فــي النمــو الســريع لشــركات التقنيــة الماليــة المتخصصــة 

فــي مجــال المدفوعــات ممــا ســيجذب المزيــد مــن المســتثمرين للقطــاع.

يظــل مجــال المدفوعــات المجــال األكثــر جذًبــا لاســتثمارات فــي قطــاع التقنيــة الماليــة فــي 
المملكة العربية السعودية، حيث كان له النصيب األكبر من االستثمارات بنسبة تقارب 93٪ 
مــن إجمالــي قيمــة االســتثمار فــي رأس المال الجريء في عام 2021، شــملت االســتثمارات 
جميــع مجــاالت المدفوعــات بمــا في ذلك خدمات نقــاط البيــع )POS(، والمحافظ اإللكترونية، 
وخدمــات الدفــع اآلجــل، وأغلقــت عــدة شــركات تقنيــة ماليــة  فــي مجــال المدفوعــات جــوالت 
اســتثمارية، حيــث أغلقــت شــركة "هــا" المتخصصــة بخدمــات المحفظــة اإللكترونيــة جولــة 
اســتثمارية بقيمــة 6.5 مليــون دوالر فــي مرحلــة التمويــل  أ )SERIES A(، كمــا أغلقــت 
شــركة نخلــة لتقنيــة نظــم المعلومــات "تمــارا" المتخصصــة بخدمــات الدفــع اآلجــل للمتاجــر 
ــون  ــون دوالر، باإلضافــة إلغــاق شــركة الل ــة اســتثمارية بقيمــة 110 ملي ــة جول اإللكتروني
الرقمــي لتقنيــة المعلومــات "فوديكــس" المتخصصــة بتقديــم حلــول نقــاط البيــع وإدارة 

المطاعــم جولــة اســتثمارية بقيمــة 20 مليــون دوالر.
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هناك مجال كبير لنمو االستثمار في قطاع التقنية المالية

السيولة في المستقبل سيكون لها تأثير مضاعف

رغــم تحقيــق قطــاع التقنيــة الماليــة فــي المملكــة أرقــام قياســية فــي حجــم االســتثمار، إال 
أن متوســط حجــم الصفقــة االســتثمارية يعــد منخفــض فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
حيــث يبلــغ 2.7 مليــون دوالر مقارنــة بمتوســط حجــم الصفقــة االســتثمارية عالمًيــا والــذي 
يبلــغ 7.3 مليــون دوالر. يشــير ذلــك إلــى وجــود مجــال كبيــر للنمــو فــي حجــم الجــوالت 
االســتثمارية لشــركات التقنيــة الماليــة فــي الســعودية، حيــث أنــه مــن المتوقــع  أن يــزداد 
متوســط حجــم الصفقــات االســتثمارية مــع نمــو شــركات التقنيــة الماليــة وزيــادة جوالتهــا 

االســتثمارية. 

شــهد قطــاع التقنيــة الماليــة فــي الســعودية بعــض األمثلــة علــى أحــداث الســيولة، وهــي 
األحــداث التــي تتيــح للشــركات ومســتثمريها تســييل حصصهــم لتحقيــق الســيولة النقديــة، 
أبرزهــا كان بيــع  حصــة ٪15 مــن شــركة المدفوعــات الرقميــة الســعودية )STC PAY( لصالــح 
شــركة ويســتيرن يونيــون بقيمــة 200 مليــون دوالر، واســتحواذ "جلــف كابيتــال" علــى حصــة 
اســتراتيجية مقابــل 267 مليــون دوالر فــي شــركة جيديــا للتقنية )GEIDEA( فــي عام 2019.

ومــع نضــوج المزيــد مــن شــركات التقنيــة الماليــة وزيــادة حجــم اســتثماراتها، ســتكون هنــاك 
فــرص أكبــر للمســتثمرين والمؤسســين لبيــع حصصهــم وتحقيــق الســيولة. كمــا أن تســهيل 
آليــة الطــرح واإلدراج فــي األســواق الماليــة للشــركات التقنيــة زاد مــن احتماليــة قيــام شــركات 
التقنيــة الماليــة بطــرح أســهمها لاكتتــاب العــام )IPOS(، والــذي مــن المتوقــع أيضــا أن يؤثــر 
علــى زيــادة أحــداث الســيولة. ســيمكن هــذا المؤسســين والمســتثمرين مــن الخــروج وإعــادة 
ــة  ــد مــن االســتثمارات فــي شــركات التقني ــاح مــن خــال ضــخ المزي ــر رأس المــال بنج تدوي

الماليــة الســعودية كمــا هــو الحــال فــي األســواق األخــرى.

PitchBook جميع البيانات المتعلقة باالستثمارات تم أخذها أو التحقق منها عن طريق نظرة تحليلية حول االستثمارات في قطاع التقنية المالية

نظرة للمستقبل
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المزيد من فرص االستثمار في الموجة القادمة من أنشطة التقنية المالية

 كمــا شــهدت مجــاالت التقنيــة الماليــة األخــرى اســتثمارات فــي مراحلهــا األوليــة، وشــمل 
 PRE-SEED( ــل التأسيســي ــل التموي ــة مــا قب ــك إغــاق جــوالت اســتثمارية فــي مرحل ذل
STAGE(، منهــا إغــاق منصــة "  ڤــوم"، منصــة محاســبية ســحابية،  جولــة اســتثمارية بقيمة 
0.7 مليون دوالر، وإغاق منصة "وفير" المتخصصة بإدارة المصروفات والحلول المالية،  
جولــة اســتثمارية لــم ُيفصــح عــن حجمهــا. باإلضافــة إلغــاق جــوالت اســتثمارية فــي مرحلــة 
التأســيس )SEED STAGE( لــكل مــن شــركة نــون هكبــه لتقنيــة المعلومــات "هكبة"، منصة 
االدخــار اإللكترونيــة، بقيمــة 1.2 مليــون دوالر، ومنصــة التــداول اإلجتماعــي "داول"، ويــدل 
مــا ســبق علــى نضــج قطــاع التقنيــة الماليــة والــذي مــن شــأنه أن يوفــر فرًصــا اســتثمارية 

فــي مجموعــة واســعة مــن القطاعــات الفرعيــة للتقنيــة الماليــة.

مــن المتوقــع أن يــؤدي إطــاق المصرفيــة المفتوحــة فــي المملكــة العربية الســعودية في 
عــام 2022 إلــى تســريع تطويــر الموجــة القادمــة مــن أنشــطة التقنيــة الماليــة ودعــم تطويــر 
أنشــطة التقنيــة الماليــة فــي مجــاالت مختلفــة، مثــل: واجهــات برمجــة تطبيقــات المصرفيــة 
المفتوحــة ودمــج الخدمــات الماليــة فــي األنشــطة األخــرى، وســيوفر ذلــك المزيــد مــن 
الفــرص للمســتثمرين الحالييــن فــي قطــاع التقنيــة الماليــة ومــن المتوقــع أيًضــا أن يجــذب 

مســتثمرين جــدد إلــى القطــاع.

شــهد عــام 2021 نمــًوا فــي حجــم االســتثمار فــي مجــال منصــات التمويــل إلــى جانــب 
ــة التمويــل  المدفوعــات، وشــمل ذلــك إغــاق عــدة شــركات جــوالت اســتثمارية فــي مرحل
أ)SERIES A(، منهــا: إغــاق شــركة فــرص األعمــال الماليــة "فــرص"، منصــة تمويــل جماعــي 
بالديــن، جولــة اســتثمارية لــم ُيفصــح عــن حجمهــا، وإغــاق شــركة الســند الرقمــي لاتصاالت 
وتقنيــة المعلومــات "لينــدو"، منصــة تمويــل جماعــي بالديــن، جولــة اســتثمارية بقيمــة 7.2 
ــة المعلومــات "منصــة رقمية"،منصــة  ــة لتقني ــون دوالر، وإغــاق شــركة منصــة رقمي ملي

تمويــل جماعــي بالديــن، جولــة اســتثمارية بقيمــة 2.3 مليــون دوالر.

جميع البيانات المتعلقة باالستثمارات تم أخذها أو التحقق منها عن طريق PitchBookنظرة تحليلية حول االستثمارات في قطاع التقنية المالية

نظرة للمستقبل

جميع الحقوق محفوظة - فنتك السعودية 2021 © التقرير السنوي لفنتك السعودية
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نظــــرة عــــــامـة 
حــول شركــــات 
التقنية المالية
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66

5

2

1

7% 2%91%

10

201820192020

شركات التقنية المالية النشطة في السعودية

المقرات الرئيسية لشركات التقنية المالية

يستمر عدد شركات التقنية المالية في السعودية بالنمو، حيث زاد عدد الشركات في عام 2021 بنسبة 
%35 مقارنة بالعام السابق.

تعد الرياض المقر الرئيسي لمعظم شركات التقنية المالية في السعودية، كما أظهرت المدن األخرى 
نشاًطا في أعمال التقنية المالية.

الرياض

الدمام

الخبر

السعودية اإلمارات العربية الكويت
المتحدة

جدة

20

82
60

2021

نظرة عامة حول شركات التقنية المالية
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Madkhol

شركات التقنية المالية النشطة وفقًا لمجالتها في قطاع التقنية المالية

المدفوعات وصرف العمالت

اإلقراض والتمويل

جمع المال الخاص

   حلول األعمال وتوفير المعلومات

أسواق المال

البنوك وبنيتها التحتية

التأمين

التمويل الشخصي وإدارة الخزينة

يوجد في المملكة العربية السعودية 82 شركة تقنية مالية محلية وعالمية في عدد من مجاالت التقنية المالية.

نظرة عامة حول شركات التقنية المالية
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قاعدة بيانات شركات التقنية المالية

قاعدة بيانات شركات التقنية المالية حسب مجاالتها

تشــكل نســبة شــركات التقنيــة الماليــة فــي مرحلــة الفكــرة %42 مــن مجمــل الشــركات المســجلة لــدى قاعــدة 
بيانــات فنتــك الســعودية، بينمــا %32 منهــم فــي المرحلــة التجاريــة التمهيديــة، وتشــكل نســبة الشــركات 

ــة( ــة التجريبي ــح فــي إطــار البيئ ــة بشــكل كامــل أو تعمــل بتصري ــت فعال النشــطة %26 )ســواًء كان

المرحلة التجارية التمهيديةمرحلة تصريح البيئة التجريبية

مرحلة الفكرةمرحلة التشغيل الكامل

اإلقراض والتمويل المدفوعات وصرف العمالت

التمويل الشخصي وإدارة الخزينة

حلول األعمال وتوفير المعلومات

البنوك وبنيتها التحتية

جمع المال الخاص

األسواق المالية

أخرى

نظرة عامة حول شركات التقنية المالية

قاعدة بيانات شركات التقنية المالية
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شــهدت 2020/2021 نمــًوا كبيــًرا فــي األنشــطة 
مقارنــة  ضعــف   20 قدرهــا  بزيــادة  االســتثمارية 

.2019/2020

مراحلهــا  فــي  الماليــة  التقنيــة  شــركات  حظيــت 
األوليــة علــى الحــظ األوفــر مــن حيــث عــدد الصفقات 
المراحــل  الفنتــك فــي  التمويليــة، إال أن شــركات 

المتطــورة حصلــت علــى مبالــغ تمويليــة أكبــر. 

 األنشطة االستثمارية فياالستثمار
2020/2021 حسب المرحلة

4%

32%35%

61% 11%

57%

مبلغ التمويلعدد الصفقات

مرحلة التمويل األولية
)تشمل التمويل األولي 

وماقبل األولي(

مرحلة التمويل أ

مرحلة التمويل ب 
ومافوق

نظرة عامة حول شركات التقنية المالية

20
وصل عدد الجوالت االستثمارية إلى 20 جولة 

بين سبتمبر 2020 حتى أغسطس 2021
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الجوالت االستثمارية من سبتمبر 2020 حتى أغسطس 2021

سبتمبر 2020
5 مليون 

ريال سعودي

يناير 2021
4.5 مليون 
ريال سعودي

فبراير 2021
8.6 مليون 
ريال سعودي

مارس 2021
24.3 مليون 
ريال سعودي

أبريل 2021
412.5 مليون 
ريال سعودي

مارس 2021
27 مليون ريال 

سعودي

مارس 2021
لم ُيفصح عن 

حجمها

أبريل 2021
2.5 مليون 
ريال سعودي

فبراير 2021
2.5 مليون 
ريال سعودي

فبراير 2021
لم ُيفصح عن 

حجمها

مارس 2021
لم ُيفصح عن 

حجمها

يناير 2021
2.2 مليون 
ريال سعودي

أكتوبر 2020
2 مليون 

ريال سعودي

نوفمبر 2020
750 مليون 
ريال سعودي

ديسمبر 2020
7.8 مليون 
ريال سعودي

فبراير 2021
75 مليون 

ريال سعودي

يناير 2021
22.5 مليون 
ريال سعودي

مايو 2021
8 مليون ريال 

سعودي

يونيو 2021
لم ُيفصح عن 

حجمها

يوليو 2021
لم ُيفصح عن 

حجمها

نظرة عامة حول شركات التقنية المالية
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فعل  ردات  المالية  التقنية  شــركــات  مــن   ٪88 أبـــدت 
إيجابية حيال المصرفية المفتوحة، بينما كان 12٪ منهم 

غير مهتمين بها.

المصرفية المفتوحة

االعتبار  بعين  المالية  التقنية  شــركــات  مــن   ٪73 تأخد 
الشركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  أهداف 

عند تطوير المنتجات الخاصة بهم.

٪88 آراء إيجابية

٪12 غير مهتمين

٪73 يأخــذون بعيــن 
االعتبــار  أهداف 
الحوكمــة البيئيــة 

واالجتماعيــة 
وحوكمة الشــركات

 أهداف الحوكمة البيئية واالجتماعية
وحوكمة الشركات

أكبــر التحديــات التــي تواجــه شــركات التقنيــة الماليــة فــي 
محاولتهــا لتســريع نموهــا هــي الحصــول علــى تمويــل، 
وتوظيــف  التنظيميــة،  واللوائــح  بالقوانيــن  وااللتــزام 

المواهــب والكفــاءات.

التحديات

نظرة عامة حول شركات التقنية المالية

53%

33%

15%

38%

25%

13%

االلتزام بالقوانيــن 
واللوائح التنظيمية

الحصول  
على تمويل

توظيف المواهب 
والكفاءات

جذب العمالء

تطوير المنتج

المنافسة

نتائج مسح شركات التقنية المالية
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أكــد ٪93 مــن شــركات التقنيــة اهتمامهــم بالتعــاون مــع 
مقدمــي الخدمــات الماليــة القائمــة الموجوديــن حالًيــا 
مــع  للتعــاون  أكبــر  االهتمــام  كان  كمــا  الســوق،  فــي 

البنــوك تاهــا مقدمــي خدمــات المدفوعــات.

فرص التعاون

88%28%
 األشخاصالبنوك

المفوضين

63%20%
 شركات
التأمين

 مقدمي خدمات
المدفوعات

8%
 غير مهتمين

بالتعاون

53%
الشركات

المالية

الماليــة  التقنيــة  شــركات  أبــدت  التــي  التقنيــات  أبــرز 
برمجــة  واجهــة  تقنيــة  هــي:  الســتخدامها  اهتمامهــا 
أبــدت 15٪  بينمــا  التعلــم اآللــي،  التطبيقــات وتقنيــة 
مــن الشــركات فقــط اهتمامهــا الســتخدام تقنيــة قواعــد 

المتسلســلة. البيانــات 

التقنية 

نظرة عامة حول شركات التقنية المالية

93%

65%

68%

23%

15%

واجهة برمجة 
التطبيقات

تقنية الحوسبة 
السحابية

قواعد البيانات 
المتسلسلة

تقنية التعلم 
اآللي

التقنية 
البيومترية

نتائج مسح شركات التقنية المالية
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Open Banking is the process of enabling customers to securely share 
their financial permissioned data such as banking data with third 
parties providers (TPPs) such as other banks and fintech companies. 
This provides third parties providers the opportunity to leverage 
customers’ financial data in order to develop innovative customized 
products and services.

OPEN BANKING 
SHIFTS THE CONTROL 
OVER CUSTOMERS’ 
FINANCIAL DATA 
FROM THE BANKS TO 
ITS CUSTOMERS

A NEW ERA OF FINANCIAL 
INNOVATION IN THE KINGDOM

نبذة عن فنتك السعودية

فنتــك الســعودية هــي مبــادرة أطلقهــا البنــك المركــزي الســعودي بالتعــاون مــع هيئــة الســوق المالية 
تحــت مظلــة برنامــج تطويــر القطــاع المالــي لدعــم عمليــة تطويــر قطــاع التقنيــة الماليــة )فنتــك( 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية. يتمثــل طمــوح فنتــك الســعودية فــي تحويــل المملكــة العربيــة 
الســعودية إلــى وجهــة لابتــكار فــي قطــاع التقنيــة الماليــة تتميــز بمنظومــة مزدهــرة ومســؤولة.

تســعى فنتــك الســعودية إلــى تحقيــق ذلــك مــن خــال دعــم عمليــة تطويــر البنيــة التحتيــة الازمــة 
لنمــو قطــاع التقنيــة الماليــة وبنــاء القــدرات والمواهــب التــي تتطلبهــا شــركات التقنيــة الماليــة ودعــم 

رواد أعمــال التقنيــة الماليــة فــي كل مرحلــة مــن مراحــل تطّورهــم.

FintechSaudi Fintechsaudi.com

https://twitter.com/FintechSaudi
https://fintechsaudi.com/?lang=ar



