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الـمـقـدمـة
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.

ــة،  ــة المالي ــر قطــاع التقني ــة الســعودية هــذا العــام خطــوات هامــة نحــو تطوي اتخــذت المملكــة العربي
فقــد شــهدنا موافقــة مجلــس الــوزراء فــي 24 مايــو 2022، علــى اســتراتيجية المملكــة للتقنيــة 
الماليــة كركيــزة جديــدة ضمــن برنامــج تطويــر القطــاع المالــي لرؤيــة المملكــة 2030. تأتــي اســتراتيجية 
التقنيــة الماليــة إكمــااًًل للنجاحــات التــي ُحققــت فــي الســنوات الســابقة فــي قطــاع التقنيــة الماليــة 
فــي الســعودية، حيــث تهــدف ااًلســتراتيجية ألن تكــون المملكــة موطًنــا للتقنيــة الماليــة وإحــدى 
الــدول الرائــدة فــي قطــاع التقنيــة الماليــة وتكــون الريــاض محــوًرا للتقنيــة. كمــا تســعى اإلســتراتيجية 
إلــى زيــادة عــدد شـــركات التقنيـــة الماليـــة العاملـــة فـــي المملكـــة إلــى 525 شـــركة بحلــول عــام 2030.    
ونفخــر فــي فنتــك الســعودية بأننــا نســير نحــو تحقــق هــذا الهــدف، فيوجــد فــي الســعودية حالًيــا 147 
شــركة تقنيــة ماليــة نشــطة، بزيــادة قدرهــا ٪79 عــن العــام الماضــي. منــذ تأســيس فنتــك الســعودية 
فــي عــام 2018، شــهدنا نمــًوا ســريًعا فــي عــدد شــركات التقنيــة الماليــة فــي الســعودية بواقــع 14.7 

ضعًفــا.

كمــا شــهدنا عاًمــا اســتثنائًيا أخــًرا  فــي ااًلســتثمار فــي قطــاع التقنيــة الماليــة، فبيــن شــهر ســبتمبر 
مــن عــام 2021 وشــهر أغســطس 2022، اســتثمر أكثــر مــن 1.50 مليــار ريــال ســعودي فــي شــركات 
التقنيــة الماليــة فــي الســعودية، بزيــادة قدرهــا ٪11 عــن العــام الماضــي. إضافــة إلــى ذلــك، شــهدنا 
ــر مــن  ــة بحضــور أكث ــة المالي ــرة فــي مســتوى المشــاركة فــي األنشــطة المتعلقــة بالتقني ــادة كبي زي

100,000 شــخص لتلــك األنشــطة.

يضــم تقريــر" فنتــك الســعودية "هــذه الســنة أقســاًما تغطــي عــدة جوانــب في قطــاع التقنيــة المالية، 
وهــي: اســتراتيجية التقنيــة الماليــة، وااًلبتــكار فــي الســوق الماليــة الســعودي، وأبــرز األنشــطة فــي 
قطــاع التقنيــة الماليــة، والبنــوك الرقميــة فــي الســعودية، ونظــرة عامــة حــول شــركات التقنيــة الماليــة 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

ــوك  ــاق 3 بن ــع إط ــة م ــة المالي ــاع التقني ــر لقط ــا آخ ــام 2022 / 2023 عاًمــا مهًم ــون ع ــع أن يك ونتطل
ــة  ــزي الســعودي وهيئ ــك المرك ــل البن ــدة مــن قب ــة جدي ــح وأطــر تنظيمي ــدة، وإصــدار لوائ ــة جدي رقمي
ــة  ــة تنفيــذ اســتراتيجية التقنيــة الماليــة. يعــد هــذا الوقــت مهــم وشــيق للغاي الســوق الماليــة، وبداي
ــع  علــى المشــاركة فــي  ــة فــي الســعودية، ونحــث الجمي ــة المالي ألن تكــون ضمــن منظومــة التقني
ــادرات فنتــك الســعودية والتــي تضــم مجموعــة مــن األنشــطة والبرامــج التــي تقــام علــى مــدار  مب
الســنة والتــي نهــدف مــن خالهــا لتعزيــز مشــاركة الجميــع فــي تحقيــق مســتهدفات برنامــج تطويــر 
القطــاع المالــي ودعــم المملكــة العربيــة الســعودية لتكــون دولــة رائــدة فــي قطــاع التقنيــة الماليــة.

كمــا نــود أن نغتنــم هــذه الفرصــة لنشــكر جميــع شــركائنا علــى دعمهــم المســتمر فــي تطويــر قطــاع 
التقنيــة الماليــة. ونحــن نتطلــع لمواصلــة العمــل عــن كثــب مــع دخولنــا مرحلــة جديــدة فــي تطويــر قطــاع 

التقنيــة الماليــة فــي المملكــة.

أطيب التحيات وخالص التقدير، 
نزار الحيدر- مدير عام مبادرة فنتك السعودية 
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كيف تطور قطاع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية؟
لطالمــا كانــت التقنيــة الماليــة جــزًءا جوهرًيــا فــي قطــاع الخدمــات الماليــة الســعودية. وقــد قــادت الجهــات الحكوميــة المرحلــة األولــى مــن تطــور أنشــطة 
التقنيــة الماليــة بالملكــة. ففــي عــام 1990، أطلقــت وزارة الماليــة خدمــة "مــدى" تحــت إشــراف البنــك المركــزي الســعودي لتكــون بمثابــة شــبكة وطنيــة 
للمدفوعــات تعمــل علــى خفــض الرســوم التــي يتكبدهــا المواطنــون مقابــل المدفوعــات التــي تتــم بواســطة بطاقاتهــم االئتمانيــة. وفــي عــام 1999، 

أطلــق البنــك المركــزي الســعودي خدمــة "ســداد" الرقميــة لتيســير عمليــة دفــع الفواتيــر.  

وبــدأت المرحلــة الثانيــة مــن تطــور أنشــطة التقنيــة الماليــة بدايــًة مــن عــام 2010. ففــي أبريــل  2018، أطلــق البنــك المركــزي الســعودي مبــادرة فنتــك 
الســعودية بالشــراكة مــع هيئــة الســوق الماليــة، وهــي مبــادرة تابعــة لبرنامــج تطويــر القطــاع المالــي تهــدف لدعــم قطــاع التقنيــة الماليــة، باإلضافــة 
ــع تلــك  ــة. وقــد ســاهمت جمي ــة الســوق المالي ــع لهيئ ــة التاب ــة المالي ــر التقني ــة التشــريعية للبنــك المركــزي الســعودي ومختب ــة التجريبي إلطــاق البيئ
ــا، كمــا تــم  المبــادرات فــي دعــم وتنميــة هــذا القطــاع الحيــوي. فمنــذ إطــاق فنتــك الســعودية، زاد عــدد شــركات التقنيــة الماليــة بنحــو 14.7 ضعًف
اســتثمار 3.95 مليــار ريــال ســعودي فــي قطــاع التقنيــة الماليــة داخــل المملكــة، وشــارك أكثــر مــن 100,000 شــخص فــي الفعاليــات المتعلقــة بالتقنيــة 

الماليــة والــدورات التدريبيــة والتدريــب المهنــي.

وتمثــل اســتراتيجية التقنيــة الماليــة المرحلــة التاليــة فــي رحلــة تطويــر قطــاع التقنيــة الماليــة فــي المملكــة. فقــد أظهــر النشــاط الكبيــر الــذي شــهده 
القطــاع خــال الســنوات األربــع الماضيــة اإلمكانــات الهائلــة واألهميــة االســتراتيجية لهــذا القطــاع الحيــوي الناشــئ. وفــي ظــل حــرص الحكومــة 
ــذ  ــى تنفي ــو 2022 عل ــوزراء فــي 24 ماي ــس ال ــى اآلن، وافــق مجل ــذي تحقــق حت ــاح ال ــى النج ــاظ عل ــة القطــاع والحف ــة تنمي ــى مواصل الســعودية عل
"اســتراتيجية التقنيــة الماليــة" التــي تهــدف لوضــع المملكــة فــي مصــاف الــدول الرائــدة فــي هــذا القطــاع وتحويــل الريــاض إلــى مركــز عالمــي للتقنيــة 

واالبتــكار.

استراتيجية التقنية المالية: الركيزة الرابعة لبرنامج تطوير القطاع المالي
انطلــق برنامــج تطويــر القطــاع المالــي، الــذي ُيعــد أحــد البرامــج الرئيســية فــي رؤيــة  2030، فــي عــام 2017. ويتضمــن البرنامــج ثاثــة ركائــز رئيســية 
وهــي: تمكيــن المؤسســات الماليــة مــن دعــم نمــو القطــاع الخــاص، تطويــر ســوق ماليــة متقــدم، وتعزيــز وتمكيــن التخطيــط المالــي. وقــد لعبــت 
التقنيــة الماليــة دوًرا ملموًســا فــي دعــم الركائــز الثــاث. وفــي البدايــة، كان "تطويــر قطــاع التقنيــة الماليــة" يمثــل إحــدى المبــادرات الفرعيــة فــي 
الركيــزة األولــى. لكــن مــع تزايــد أهميــة القطــاع ودوره فــي تحســين الخدمــات الماليــة، تمــت  إضافــة "اســتراتيجية التقنيــة الماليــة" بشــكل مســتقل 

لتصبــح الركيــزة الرابعــة فــي برنامــج تطويــر القطــاع المالــي. 

وتهــدف االســتراتيجية لتنظيــم قطــاع التقنيــة الماليــة وتعزيــز التنســيق والتعــاون بيــن الجهــات الحكوميــة المعنيــة التخــاذ قــرارات أكثــر ســرعة وفعاليــة، 
بمــا فــي ذلــك البنــك المركــزي الســعودي، وهيئــة الســوق الماليــة، ووزارة الماليــة، ووزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، ووزارة االســتثمار، والهيئــة 
العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة )منشــآت(، وبرنامــج تطويــر القطــاع المالــي، وفنتــك الســعودية. وتتمثــل الرؤيــة المشــتركة لهــذه الجهــات 
فــي تحقيــق القــدرة التنافســية العالميــة وجعــل المملكــة العربيــة الســعودية مركــًزا للتقنيــة الماليــة حيــث يكــون االبتــكار القائــم علــى التقنيــة فــي 

الخدمــات الماليــة هــو األســاس لتعزيــز التمكيــن االقتصــادي لألفــراد والمجتمــع.

استراتيجية التقنية المالية
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استراتيجية التقنية المالية

تتألف استراتيجية التقنية المالية 
من 6 محركات للتحول و11 مبادرة، وتم تصميم كل منها لتعزيز منظومة 

التقنية المالية في المملكة العربية السعودية.
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1. تأسيس بنية تحتية متطورة

5. التعاون لدفع عجلة ااًلبتكار

2. ااًلستثمارات والمبادرات 
الداعمة للنمو المستهدف

3. المكانة العالمية المستهدفة

ُتعــد الكفــاءات إحــدى الركائــز األساســية لنمــو قطــاع التقنيــة 
الماليــة بالمملكــة. علــى الرغــم مــن ذلــك، ال يــزال هنــاك نقــص 
ــن العــرض والطلــب  ــر فــي هــذه الكفــاءات نتيجــة الفجــوة بي كبي
الفجــوة،  تلــك  ولســد  القطــاع.  نمــو  علــى  ســلًبا  يؤثــر  ممــا 
أطلقــت فنتــك الســعودية العديــد مــن المبــادرات لبنــاء وتطويــر 
تدريــب  برنامــج  )مثــل:  الماليــة  التقنيــة  الكفــاءات فــي قطــاع 
ــة التوظيــف فــي  فنتــك، والمعــرض الوظيفــي للفنتــك، وبواب
موقــع فنتــك الســعودية اإللكترونــي(. وتســعى اســتراتيجية 
التقنيــة الماليــة للبنــاء علــى مــا تــم تحقيقــه فــي هــذه المبــادرات 
مــن خــال إطــاق مجموعــة مــن البرامــج الراميــة لتعزيــز المعرفــة 
والمهــارات المرتبطــة بالتقنيــة الماليــة والتــي تســتهدف جميــع 
الفئــات المعنيــة، بدايــًة مــن خريجــي المــدارس والجامعــات وحتى 
القــوى العاملــة لــدى الجهــات التنظيميــة، وشــركات الخدمــات 

ــة. المالي

تركــز اســتراتيجية التقنيــة الماليــة علــى االســتثمار فــي البنيــة 
التحتيــة لتوفيــر البيئــة المائمــة لبنــاء منظومــة قويــة وناجحــة 
التحتيــة  البنيــة  ذلــك  ويشــمل  الماليــة.  التقنيــة  قطــاع  فــي 
الــذكاء  إنترنــت األشــياء،  الســحابية،  الحوســبة  )مثــل:  التقنيــة 
ــة  ــة التحتي ــة المفتوحــة( والبني االصطناعــي، الخدمــات المصرفي
التشــريعية، حيــث تحتــاج شــركات التقنيــة الماليــة للعمــل فــي 
ظــل بيئــة تقنيــة وتشــريعية مناســبة تضمــن لهــا النمــو وإجــراء 

عملياتهــا بســهولة وتعــزز النمــو المســتدام للقطــاع.

لتشــكيل مســتقبل  األساســية  المحفــزات  أحــد  التعــاون  ُيعــد 
قطــاع  بيــن  التعــاون  ذلــك  ويشــمل  الماليــة.  التقنيــة  قطــاع 
الخدمــات الماليــة والقطاعــات األخــرى داخــل المملكــة والتعــاون 
مــع األســواق العالميــة االمختلفــة خــارج المملكــة. فهــذا التعــاون 
سيســاعد علــى تكويــن أفــكار جديــدة ونقــل أفضــل الممارســات 
تأثيــًرا.  وأكثــر  أســرع  بشــكل  االبتــكار  عجلــة  لدفــع  والمعــارف 
بيــن  الشــراكات  لتعزيــز  الماليــة  التقنيــة  اســتراتيجية  وتهــدف 
ــة الســعودية  ــة لوضــع المملكــة العربي ــة والدولي الجهــات المحلي

فــي طليعــة االبتــكار فــي قطــاع التقنيــة الماليــة.

النمــو  تحقيــق  مــن  الماليــة  التقنيــة  قطــاع  يتمكــن  حتــى 
المســتهدف، يجــب تنفيــذ العديــد مــن االســتثمارات والمبــادرات 
ــع مراحــل نموهــا،  ــة خــال جمي ــة المالي الداعمــة لشــركات التقني
بدايــًة مــن مرحلــة األبحــاث واألفــكار ومراحــل التأســيس المبكــرة 
األســواق  فــي  والمنافســة  والنمــو  التوســع  مراحــل  وحتــى 
فــي  والتمويــل"  "الســوق  محــرك  ويتضمــن  العالميــة. 
ــادرات المصممــة  ــد مــن المب ــة العدي ــة المالي اســتراتيجية التقني

لدعــم تلــك الشــركات طــوال دورة حياتهــا.   

تخطــط المملكــة لتعزيــز نقــاط القــوة الحاليــة التــي تتمتــع بهــا في 
ــن  ــة لجــذب اهتمــام المســتثمرين العالميي ــة المالي قطــاع التقني
وتحقيــق الريــادة العالميــة التــي تطمــح إليهــا فــي هــذا القطــاع. 
الماليــة  التقنيــة  اســتراتيجية  فــي  "الهويــة"  محــرك  ويهــدف 
التقنيــة الماليــة المحليــة علــى المنافســة  لمســاعدة شــركات 
واالســتثمارات  والكفــاءات  المواهــب  أفضــل  وجــذب  عالمًيــا 
بالمملكــة  وأســوًة  الســعودي.  للســوق  العالميــة  والشــركات 
المتحــدة التــي حققــت الريــادة فــي قطــاع التقنيــة الماليــة فــي 
ــي تصــدرت القطــاع فــي آســيا، تهــدف  ــا وســنغافورة الت أوروب
المملكــة العربيــة الســعودية لتصبــح البوابــة الرئيســية ألنشــطة 

ــة فــي الشــرق األوســط.  ــة المالي التقني

ــر األدوات  ــة مــع توفي ــع الماضي ــى النجاحــات التــي تحققــت علــى مــدى الســنوات األرب ــاء عل ــة للبن ــة المالي تهــدف اســتراتيجية التقني
والمحفــزات المطلوبــة لوضــع المملكــة علــى قائمــة الــدول الرائــدة فــي قطــاع التقنيــة الماليــة. وتركــز االســتراتيجية علــى دعــم المحــاور 

الخمســة التاليــة:

4. الكفاءات المطلوبة لدعم نمو 
قطاع التقنية المالية

كيف ستؤثر »استراتيجية التقنية المالية«
على مستقبل القطاع؟
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استراتيجية التقنية المالية

ماحظات ختامية: تمهيد الطريق لتحقيق الريادة العالمية في 
قطاع التقنية المالية

ــا فــي تحقيــق هــذا  ــه، فإنهــا تنجــح دائًم ــد المناســب ل ــا وتحصــل علــى التأيي ــه عندمــا تحــدد الحكومــة الســعودية هدًف أثبــت التاريــخ أن
الهــدف. وال يختلــف الوضــع هنــا، حيــث تطمــح المملكــة العربيــة الســعودية  إلــى أن تصبــح موطًنــا رائــًدا فــي قطــاع التقنيــة الماليــة. 
ــة ومنظمــة تقــوم  ــق واضح ــة مــن خــال رســم  خارطــة طري ــة الطموح ــق هــذه الرؤي ــة فــي تحقي ــة المالي وتســهم اســتراتيجية التقني
بتنفيذهــا الجهــات الحكوميــة التــي تتمتــع بالمــوارد والمعرفــة المناســبة، ويســتعد قطــاع التقنيــة الماليــة الســعودي لانطــاق نحــو 

آفــاق عالميــة جديــدة تتيــح لــه تحقيــق المكانــة الرائــدة التــي يطمــح إليهــا فــي المســتقبل القريــب.

األثر ااًلقتصادي المنشود الذي تعمل استراتيجية التقنية المالية 
لتحقيقه بحلول عام 2030



ااًلبتكار في السوق 
المالية السعودية

القسم الثاني
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بيئــة  دعــم  فــي  محورًيــا  دوًرا  الســعودية  الماليــة  األســواق  تلعــب 
االســتثمار والنمــو االقتصــادي ليــس علــى مســتوى المملكــة فحســب 
بــل علــى مســتوى  المنطقــة ككل. ففــي أبريــل 2015، اُتخــذ القــرار 
الــذي ينــص علــى الســماح للمؤسســات الماليــة األجنبيــة بشــراء وبيــع 
ــداول(. وأعقــب  ــة الســعودية )ت ــة فــي الســوق المالي األســهم المدرج
ذلــك العديــد مــن القــرارات واإلجــراءات الماليــة الجريئــة التــي واصلــت 
دعمهــا ألســواق المــال والبيئــة االســتثمارية بالمملكــة. ففــي عــام 
المنشــآت  لدعــم  )نمــو(  الســعودية  الموازيــة  الســوق  ُأطلــق   2017
والشــركات الصغيــرة والمتوســطة الراغبــة فــي اإلدراج. كمــا تــم إطــاق 
مختبــر التقنيــة الماليــة فــي عــام 2018، تــاه انضمــام الســوق الماليــة 
الســعودية )تــداول( تــداول لمؤشــر MSCI لألســواق الناشــئة فــي مايــو 

2019 وإدراج أرامكــو الســعودية فــي ديســمبر 2019. 

ــة  ــة المملك ــد األهــداف الرئيســية لرؤي ــي أح ــر القطــاع المال ُيعــد تطوي
ــة  ــب إنشــاء ســوق مالي ــي قــوي يتطل ــن تأســيس قطــاع مال 2030. لك
ــاخ االســتثماري وتدعــم أداء القطــاع المالــي  ــة المن متطــورة تعــزز جاذبي
بالمملكــة. وهــو مــا دعــا القيــادة الســعودية الرشــيدة لاهتمــام بدعــم 
"الركيــزة  بمثابــة  الهــدف  هــذا  ليصبــح  الماليــة  األســواق  وتطويــر 
ــزة عــدد  ــي. وتتضمــن تلــك الركي ــر القطــاع المال ــة" لبرنامــج تطوي الثاني
ــادة الســيولة فــي  مــن األهــداف الرئيســية الطموحــة، ومــن بينهــا: زي
الســوق الماليــة، وتنويــع مصــادر التمويــل البديلــة، وجــذب المزيــد مــن 

المســتثمرين األجانــب إلــى المملكــة.

ــق  ــات المبتكــرة دوًرا حاســًما فــي تحقي ومــن المتوقــع أن تلعــب التقني
ــدة واســتخدام  ــر نمــاذج أعمــال جدي هــذه األهــداف. فمــن خــال تطوي
التقنيــات الحديثــة وانتهــاز فــرص التطويــر المتاحــة، ســتتمكن المملكــة 

ــة. ــز أداء األســواق المالي ــر وتعزي مــن االســتمرار فــي تطوي

تطور السوق المالية السعودية

ااًلبتكار في السوق المالية السعودية
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1. البيئة التنظيمية الداعمة لابتكار

تخضــع أنشــطة الســوق الماليــة لمجموعــة مــن اللوائــح التنظيميــة 
الصارمــة. لذلــك، ال يمكــن تحقيــق االبتــكار المطلــوب بــدون دعــم 
الرســمية  التنظيميــة  الجهــة  ُتعــد  التــي  الماليــة  الســوق  هيئــة 
القيــام  عــن  الهيئــة  تتوانــى  ولــم  بالمملكــة.  الماليــة  لألســواق 
بدورهــا فــي دعــم ومواكبــة خطــة التطويــر. ففــي عــام 2018، 
لــرواد  يتيــح  الــذي  الماليــة  التقنيــة  مختبــر  إطــاق  عــن  أعلنــت 
الناشــئة  والتقنيــات  المبتكــرة  األعمــال  نمــاذج  اختبــار  األعمــال 
بيئــة تشــريعية وتنظيميــة مبّســطة. وقــد منــح مجلــس  ضمــن 
هيئــة الســوق الماليــة حتــى اآلن 33 تصريًحــا للشــركات الناشــئة 
ــل  ــل: تموي ــد مــن المجــاالت )مث ــرة فــي العدي ــول مبتك ــة حل لتجرب
الملكيــة الجماعيــة، وخدمــات المستشــار اآللــي، وتوزيــع صناديــق 
الديــن  العقــاري، وطــرح أدوات  االســتثمار وصناديــق االســتثمار 
ــب  ــة لترتي ــة الســجات الموزع ــا، واســتخدام تقني واالســتثمار فيه
إصــدار األوراق الماليــة وحفظهــا، وخدمــات التــداول االجتماعــي(. 
ويتطلــع المختبــر دائًمــا إلتاحــة الفرصــة الختبــار نمــاذج أعمــال جديــدة 
)مثــل: شــركة  الناجحــة  النمــاذج  مــن  العديــد  وهنــاك  ومتنوعــة. 
تحــت مظلــة مختبــر  التــي تشــكلت  "آفــاق" وشــركة "منافــع"( 
التقنيــة الماليــة لتصبــح كيانــات تجاريــة كاملــة ومؤهلــة لتقديــم 
الســوق  هيئــة  قامــت  كمــا  الجماعيــة،  الملكيــة  تمويــل  خدمــات 
الماليــة باعتمــاد اإلطــار التنظيمــي لتمويــل الملكيــة الجماعيــة، 
ــال.  ــد مــن الشــركات فــي هــذا المج ــي ســتدعم دخــول المزي والت

وباإلضافــة لتنظيــم أنشــطة أســواق المــال، ُتعــد هيئــة الســوق 
الماليــة إحــدى الجهــات األساســية الداعمــة لابتــكار فــي مجــال 
التقنيــة الماليــة. وفــي هــذا اإلطــار، أطلقــت الهيئــة مبــادرة "فنتــك 
الســعودية" بالتعــاون مــع البنــك المركــزي الســعودي لدعــم نمــو 
قطــاع التقنيــة الماليــة بالمملكــة. كمــا ُتعــد أحــد األطــراف الرئيســية 
المســؤولة عــن تنفيــذ إســتراتيجية التقنيــة الماليــة )الركيــزة الرابعــة 
فــي برنامــج تطويــر القطــاع المالــي(، وتشــمل تلــك الركيــزة توفيــر 
ــة القائمــة علــى  ــول المالي ــة المناســبة لدعــم الحل ــة التنظيمي البيئ

التقنيــات المبتكــرة.   

تمويل الملكية الجماعية

المستشار اآللي

طرح أدوات الدين وااًلستثمار فيها

تمّكــن منصــات تمويــل الملكيــة الجماعيــة المســتثمرين مــن المشــاركة 
فــي  حصــة  مقابــل  والصغيــرة  المتوســطة  الشــركات  تمويــل  فــي 
أســهمها، ويتــم تقديــم تلــك الخدمــة عــن طريــق بوابــة إلكترونيــة تملكهــا 

وتشــرف عليهــا الشــركة المصّرحــة.

ــن منصــة المستشــار اآللــي العمــاء مــن الحصــول علــى خدمــات  تمّك
استشارية إلكترونية بشأن إحدى األوراق المالية أو البرامج  االستثمارية 
عبــر منصــة إلكترونيــة ذكيــة. كمــا تقــدم المنصــة خدمــة اإلدارة اآلليــة 
لاســتثمارات، والتــي يســتطيع العمــاء مــن خالهــا االســتثمار بشــكل 
تلقائــي عبــر المنصــة. حيــث ُيســند العمــاء للشــركة مســؤولية إدارة 
اســتثماراتهم نيابــة عنهــم. وبذلــك، تقــوم الشــركة بــإدارة تلــك األدوات 
ــة فــي  ــم هــذه العملي ــا لتقديرهــا التجاهــات الســوق. وتت ــة وفًق المالي
إطــار مجموعــة محــددة مــن الشــروط والمعاييــر وااللتزامــات المتفــق 
عليهــا بيــن الطرفيــن وعبــر منصــة إلكترونيــة تملكهــا وتشــرف عليهــا 

الشــركة.

تمّكــن منصــات طــرح أدوات الديــن واالســتثمار فيهــا الشــركات الصغيــرة 
لمشــاريعها.  المطلــوب  التمويــل  علــى  الحصــول  مــن  والمتوســطة 
وذلــك عــن طريــق طــرح صكــوك للمســتثمرين المســّجلين فــي المنصة.

العوامل األساسية الخمسة لدعم
ااًلبتكار في السوق المالية



االبتكار في السوق المالية السعودية12

فنتك السعودية - كل الحقوق محفوظة 2022 ©فنتك السعودية التقرير السنوي

2. التعاون مع الشركات الحالية

 )DLT( اســتخدام تقنيــة الســجات الموّزعــة
لترتيــب إصــدار األوراق الماليــة وحفظهــا

التداول ااًلجتماعي

منصــات ااًلســتثمار المالــي 
والعقــاري

تقــوم المنصــات باســتخدام تقنيــة الســجات الموّزعــة لترتيــب طــرح 
األوراق الماليــة )طــرح صكــوك كمرحلــة أوليــة( علــى المســتثمرين، 
ويتــم ذلــك بالتنســيق مــع الجهــة المصــدرة للصكــوك والشــخص 

الــذي تعينــه كمستشــار لعمليــة الطــرح.

تمّكــن منصــات التــداول االجتماعــي العمــاء مــن متابعــة المحافــظ 
االســتثمارية للعمــاء اآلخريــن واالطــاع علــى الصفقــات التــي 
االسترشــاد  بهــدف  وذلــك  المحافــظ،  هــذه  تنفيذهــا ضمــن  تــم 

االســتثمارية. باســتراتيجياتهم 

االســتثمار،  )صناديــق  للعمــاء  تتيــح  متخصصــة  منصــات  هــي 
االســتثمارية  الوحــدات  طــرح  إلــخ(  العقــاري،  االســتثمار  صناديــق 
بشــكل عــام أو خــاص وفقــًا للوائــح الصــادرة عــن هيئــة الســوق 
ــم الحصــول عليهــا مــن  ــي يت ــة، ويجــب تســجيل الوحــدات الت المالي
النهائــي(  )المســتفيد  المســتثمر  باســم  المنصــات  هــذه  خــال 
لــدى مديــر الصنــدوق، مــع ضمــان ممارســة هــؤالء المســتثمرين 
لحقوقهــم الكاملــة كمــّاك لتلــك الوحــدات بمــا يتوافــق مــع اللوائــح 

التنفيذيــة المعمــول بهــا.

أمــًرا  بالفعــل  القائمــة  الماليــة  الخدمــات  شــركات  مــع  التعــاون  ُيعــد 
أساســًيا لدعــم االبتــكار فــي الســوق الماليــة. وقــد اســتفادت الشــركات 
الماليــة الســعودية مــن متابعــة نتائــج التعــاون بيــن شــركات التقنيــة 
ــم.  ــة القائمــة حــول العال ــة الناشــئة ومؤسســات الخدمــات المالي المالي
ــة داخــل  ــج علــى تطبيــق نمــاذج شــراكة مماثل وقــد شــجعتها هــذه النتائ
علــى  الناجحــة  األمثلــة  مــن  العديــد  بالفعــل  اآلن  ويوجــد  المملكــة. 
ــكار فــي القطــاع  ــة االبت ــة التــي تســهم فــي دفــع عجل الشــركات المالي
المالــي إمــا مــن خــال تطويــر حلــول ماليــة مبتكــرة أو مــن خــال التعــاون 
مــع شــركات التقنيــة الماليــة الناشــئة. فعلــى ســبيل المثــال، قامــت 
مجموعــة "تــداول" فــي أبريــل 2021 بإطــاق شــركة" وامــض" لتكــون 
ذراع االبتــكار والتقنيــة الخــاص بالمجموعــة. وتهــدف "وامــض" لتوفيــر 
حلــول وتقنيــات مبتكــرة للقطــاع المالــي. كمــا ُتعــد كل مــن شــركتي 
"أصــول وبخيــت االســتثمارية" و"فالكــم للخدمــات الماليــة " نموذجيــن 
ناجحيــن لهــذا النــوع مــن الشــراكة حيــث حصلتــا علــى ترخيــص مــن هيئــة 
الســوق الماليــة الختبــار حلــول تمويــل الملكيــة الجماعيــة فــي مختبــر 
التقنيــة الماليــة. فــي الوقــت نفســه، تعمــل شــركة "دايركــت إف إن"، 
وهــي شــركة متخصصــة فــي تقديــم بيانــات الســوق الماليــة، علــى 
اختبــار أحــد الحلــول االستشــارية اآلليــة فــي مختبــر التقنيــة الماليــة. 
كمــا تســمح هيئــة الســوق الماليــة للكيانــات القانونيــة القائمــة بالفعــل 

ــي.  ــا الحال ــرة بموجــب ترخيصه ــول مبتك ــم حل بتقدي

وفــي ظــل زيــادة دور التقنيــات المبتكــرة فــي  تطويــر الســوق الماليــة، 
ســتحتاج الشــركات الحاليــة لتطويــر أدائهــا لمواكبــة التغيــر الســريع فــي 
اتجاهــات الســوق. فتبنــي هــذه التقنيــات لــم يُعــد خياًرا بــل أصبح ضرورة 

حتميــة ألي شــركة تطمــح للنجــاح والحفــاظ علــى قدرتهــا التنافســية.  
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3. أنشطة التقنية المالية

ُتعــد أنشــطة التقنيــة الماليــة دافًعــا أساســًيا لابتــكار، حيــث يســعى 
رواد األعمــال فــي قطــاع التقنيــة الماليــة لتحديــد الفــرص والثغــرات 
الحاليــة فــي الخدمــات الماليــة التقليديــة مــن أجــل تطويــر حلــول إبداعيــة 
ومبتكــرة لمعالجــة هــذه الثغــرات. وُيعــد قطــاع التقنيــة الماليــة أحــد أســرع 
القطاعــات تطــوًرا ونمــًوا فــي المملكــة، فمنــذ عــام 2018، تضاعــف 
عــدد شــركات التقنيــة الماليــة بالمملكــة بنحــو 14.7 ضعًفــا. وعلــى غــرار 
معظــم األســواق العالميــة األخــرى، رّكــزت المشــاريع األولــى فــي قطــاع 
ــة فــي مجــال  ــرات جذري ــر علــى إحــداث تغيي ــة بشــكل كبي ــة المالي التقني
المدفوعــات والتمويــل. إال أننــا نشــهد مؤخــًرا تزايــًدا فــي التفاعــل مــع 

أنشــطة التقنيــة الماليــة فــي مجــال األســواق الماليــة. . 

تمثــل شــركات التقنيــة الماليــة المتخصصــة فــي مجــال األســواق المالية 
الماليــة.  التقنيــة  العاملــة فــي قطــاع  الشــركات  إجمالــي  مــن   36%
وتشــكل خدمــات تمويــل الملكيــة الجماعيــة والتمويــل العقــاري الحصــة 
ــكل منهمــا، تليهمــا  ــر مــن أنشــطة هــذه الشــركات بنســبة %29 ل األكب

أدوات الديــن بنســبة 17%.

4. مستوى الطلب

بشــكل عام، يتوقع المســتهلكون الحصول على خدمات رقمية ســريعة 
وعاليــة الجــودة تســاعدهم علــى إدارة احتياجاتهــم المختلفــة بشــكل أكثــر 
ســهولة. وينطبــق األمــر نفســه علــى األنشــطة االســتثمارية. فقــد 
أظهــرت نتائــج المســح الوطنــي الــذي أجرتــه فنتــك الســعودية فــي عــام 
2021 أن %51 مــن المشــاركين يبحثــون عــن حلــول مبتكــرة تمكنهــم 
مــن االســتثمار بســهولة أكبــر. وُيعــد هــذا اإلقبــال الكبيــر علــى الحلــول 
الرقميــة الدافــع الرئيســي الــذي يشــجع شــركات األســواق الماليــة علــى 

االســتثمار فــي االبتــكار. 

%51  مــن المشــاركين فــي المســح الوطنــي 

ــاعدهم  ــول تس ــن حل ــون ع ــة يبحث ــة المالي للتقني

علــى االســتثمار بســهولة أكبــر

 5. دعم المستثمرين

ُيعــد دعــم المســتثمرين أمــًرا بالــغ األهميــة لتحفيــز االبتــكار. فمنــذ أول 
اســتثمار مســجل فــي قطــاع التقنيــة الماليــة عــام 2012, تــم اســتثمار 
أكثــر مــن 4 مليــار ريــال ســعودي فــي شــركات التقنيــة الماليــة فــي 
المملكــة. وقــد نجحــت العديــد مــن شــركات التقنيــة الماليــة المتخصصــة 
فــي األســواق الماليــة فــي إغــاق جــوالت اســتثمارية ناجحــة. علــى 
ســبيل المثــال، جمعــت شــركة "داول" 19 مليــون ريــال ســعودي خــال 
جولتهــا االســتثمارية األخيــرة، بينمــا جمعــت شــركة "مــاءة"  6.375 
ماييــن ريــال ســعودي، وشــركة "منافــع" 4.125 مايين ريال ســعودي. 
كمــا أكملــت شــركة "وثــاق" جولــة اســتثمارية ناجحــة وإن كان لــم يفصــح 
عــن حجــم التمويــل الــذي جمعتــه الشــركة خــال تلــك الجولــة. وبفضــل 
القواعــد التنظيميــة التــي أقرتهــا هيئــة الســوق الماليــة لتنظيــم أنشــطة 
التقنيــة الماليــة، زادت ثقــة المســتثمرين فــي القطــاع وارتفــع إقبالهــم 
علــى االســتثمار فــي شــركات التقنيــة الماليــة المتخصصــة فــي مجــال 
األســواق الماليــة. وتحتــاج شــركات التقنيــة الماليــة لدعــم المســتثمرين 
ــة  ــة التأســيس وحتــى مرحل ــدًءا مــن مرحل ــع مراحــل نموهــا ب خــال جمي
تخــارج المســتثمرين. لذلــك، كان إلطــاق ســوق "نمــو" أثــره الكبيــر فــي 
دعــم أســواق المــال إذ ســمح للشــركات الصغيــرة ســريعة النمــو بــإدراج 
أســهمها فــي األســواق الماليــة وأتــاح للمؤسســين والمســتثمرين 
وســيلة مناســبة لبيــع جــزء مــن أســهمهم. مؤخــًرا، شــهد الســوق إدراج 
أســهم شــركة شــور العالميــة للتقنيــة فــي ســوق نمــو،  لتكــون بذلــك 

أول شــركة تقنيــة ماليــة تــدرج فــي ســوق نمــو.

لقــد أجــرت هيئــة الســوق الماليــة العديــد مــن التعديــات التي ســاهمت 
فــي جاذبيــة الســوق الموازيــة. ويشــمل ذلــك الموافقــة علــى عمليــة 
نقــل الشــركات مــن الســوق الموازيــة إلــى الســوق الرئيســية، وتخفيــف 
المباشــر  اإلدراج  تكاليــف  وخفــض  اإلفصــاح،  ومتطلبــات  اشــتراطات 

لتمكيــن انضمــام مجموعــة أكبــر مــن الشــركات إلــى الســوق.

أدوات الدين

التداول ااًلجتماعي

المستشار اآللي

اسـتخدام تقنيـة السجات تمويل الملكية الجماعية
)DLT( الموّزعـة

التمويل الجماعي العقاري

أخرى
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ااًلبتكار القائم على البيانات الخدمات القائمة على المنصات

تقــوم الخدمــات القائمــة علــى المنصــات باســتخدام التقنيــة لتمكيــن 
المشــترين والبائعيــن مــن التفاعــل مــع بعضهــم البعــض مــن خــال 
رقمنــة أحــد الوســائط. كمــا تســتخدم التقنيــة ألتمتــة بعــض العمليــات 

ــة المعامــات.   ــل مــن تكلف ــة انضمــام العمــاء، ممــا يقل ــل عملي مث

ُتعــد منصــات تمويــل الملكيــة الجماعيــة مثــل "منافــع" و"ســكوبير" 
و"آفــاق" مــن أبــرز األمثلــة علــى هــذا النــوع مــن الخدمــات حيــث تشــجع 
المســتثمرين علــى االســتثمار فــي الشــركات الخاصــة. ويشــهد مجــال 
األســواق الماليــة إقبــااًل كبيــًرا علــى تأســيس المنصــات التفاعليــة التــي 
ــة  ــرات والمعرف ــادل الخب ــن المشــاركين مــن التواصــل المباشــر لتب تمّك
والتعلــم مــن بعضهــم البعــض. فمثــًا تعمــل شــركة "داول" علــى 
تطويــر منصــة تــداول اجتماعــي تتيــح للمســتثمرين األقــل خبــرة مــن 
ــرة.  ــر خب ــي ينفذهــا المســتثمرين األكث ــداول الت ــاع اســتراتيجيات الت اتب

زيــادة شــفافية وســرعة المعامــات  وتســاعد هــذه المنصــات علــى 
وتقليــل التكلفــة وتمكيــن المســتثمرين مــن الوصــول لمصــادر تمويــل 
جديــدة لــم تكــن متاحــة لهــم مــن قبــل، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة الشــمول 
المالــي مــن خــال تزويــد المشــاركين فــي المنصــة بإمكانيــة الوصــول 
إلــى الفــرص أو مصــادر التمويــل التــي لــم يتمكنــوا مــن الوصــول 
إليهــا فــي الســابق. مــن جهــة أخــرى، قــد تســاعد تلــك المنصــات علــى 
ــة. علــى ســبيل  ظهــور فــرص اســتثمارية جديــدة فــي األســواق المالي
ــرة  ــر خب ــداول االجتماعــي للمســتثمرين األكث ــح منصــات الت ــال، تتي المث
إمكانيــة تحقيــق أربــاح مــن مشــاركة اســتراتيجياتهم االســتثمارية مــع 
المســتثمرين األقــل خبــرة، ممــا قــد يــؤدي إلــى ظهــور جيــل جديــد مــن 

شــركات إدارة األصــول الصغيــرة.  

ُتشــكل تقنيــات إدارة وتحليــل البيانــات جــزًءا كبيــًرا مــن أنشــطة االبتــكار 
المســتثمرون  يســتخدم  حيــث  الســعودية،  الماليــة  األســواق  فــي 
منصــات الخدمــات القائمــة علــى البيانــات مثــل "مباشــر" لتقييــم فــرص 
ــات علــى نحــٍو  ــة. كمــا ُتســتخدم البيان االســتثمار فــي األســواق المالي
متزايــد ألتمتــة العمليــات وتحســين عمليــة اتخــاذ القــرار وتزويــد العمــاء 
بتجربــة مائمــة الحتياجاتهــم الفرديــة. وفــي هــذا اإلطــار، قامــت العديــد 
مــن شــركات التقنيــة الماليــة، مثــل "مــاءة" و"أبيــان" و"مدخــول"، 
بإطــاق خدمــة المستشــار اآللــي التــي تعمــل علــى جمــع البيانــات مــن 
العمــاء ثــم اســتخدام هــذه البيانــات لتصميــم المحفظــة االســتثمارية 
المناســبة لــكل عميــل بشــكل يســاعد علــى تخفيــف المخاطــر وتحقيــق 
إنشــاء  فــإن  بالكامــل،  آليــة  العمليــة  المرجــوة. ونظــًرا ألن  األهــداف 
وتحديــث المحفظــة االســتثمارية يتطلــب عــدًدا أقــل مــن القــوى العاملــة 
ــد مــن رواد  ــى خفــض التكلفــة وتشــجيع المزي ــؤدي إل البشــرية، ممــا ي

األعمــال علــى االســتثمار.

ومــن الُمتوقــع أن يــزداد اســتخدام البيانــات فــي أنشــطة األســواق 
الحكوميــة  المبــادرات  مــن  العديــد  وأن  خاصــًة  كبيــر،  بشــكل  الماليــة 
الحاليــة، مثــل اســتراتيجية الــذكاء االصطناعــي وتطويــر قطــاع مالــي 
مفتــوح، تعمــل علــى زيــادة توفــر البيانــات واإلســراع بعجلــة االبتــكار 

القائــم علــى البيانــات فــي األســواق الماليــة.

أبرز اتجاهات ااًلبتكار في السوق المالية السعودية
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تجزئــة األصــول عاليــة القيمــة أو غيــر 
الســائلة فــي الســوق

تحســين البنية األساســية لألســواق 
المالية 

لتجزئــة فــرص االســتثمار وجعلهــا فــي  المبذولــة  الجهــود  ســاهمت 
متنــاول مجموعــة أكبــر مــن المســتثمرين فــي زيــادة الشــمول المالــي. 
ففــي الســابق، كانــت االســتفادة مــن األدوات االســتثمارية المتاحــة 
ــة  ــب العائلي ــرى أو المكات ــى المؤسســات الكب فــي الســوق تقتصــر عل
ــة  ــة لاســتثمار فــي األصــول عالي ــة الكافي ــا المــاءة المالي ــي لديه الت
القيمــة أو األصــول غيــر الســائلة )مثــل العقــارات واألســهم الخاصــة(. 
أمــا اليــوم، فقــد أتاحــت األدوات االســتثمارية المبتكــرة )مثــل نمــاذج 
أعمــال "األوراق الماليــة المشــفرة"( للكثيــر مــن األفــراد باالســتثمار 
ــل، ممــا أدى  ــا مــن قب ــن بإمكانهــم االســتثمار فيه ــم يك فــي أصــول ل
لزيــادة عــدد المســتثمرين وتعزيــز الســيولة وتنشــيط التــداول ودعــم 

األســواق الثانويــة.            

لقــد ازداد تعقيــد الســوق الماليــة علــى مــدى العقــد الماضــي بســبب 
زيــادة اللوائــح وزيــادة تعقيــد المنتجــات وزيــادة عــدد المشــاركين فــي 
فــي  الحديثــة  التقنيــات  تطبيــق  يــؤدي  أن  المتوقــع  ومــن  الســوق. 
تبســيط البنيــة األساســية وتوفيــر بيئــة اســتثمارية مناســبة تعزز ســهولة 
الموزعــة،  الســجات  تقنيــات  )مثــل  الحديثــة  فالتقنيــات  التعامــات. 
والــذكاء االصطناعــي، عمليــات األتمتــة( تعمــل علــى أتمتــة العمليــات 
وتقليــل احتمــاالت الخطــأ فــي التعامــات. علــى ســبيل المثــال،  تعمــل 
"وثــاق" حالًيــا علــى تجربــة اســتخدام تقنيــات الســجات الموزعــة لترتيــب 

ــة. طــرح الســندات وحفــظ األصــول المالي

ــد مــن  ــر المزي ــات، ســيتم تطوي ــادة االعتمــاد علــى هــذه التقني ومــع زي
ــة  ــة للســوق المالي ــة التحتي ــكارات التــي تعمــل علــى تحســين البني االبت
بمــا فــي ذلــك عمليــات اإلدراج فــي الســوق وتنفيــذ التــداول ومشــاركة 
الكفــاءة  وتحســين  التكاليــف  لتقليــل  بــدوره  ســيؤدي  ممــا  البيانــات، 

ــة أفضــل للمشــاركين فــي الســوق الماليــة.  ــر تجرب وتوفي

تطمــح الســوق الماليــة الســعودية لتصبــح إحــدى األســواق العالميــة 
ــال  ــة. فخ ــًا مــن الحكوم ــا كام ــات تلقــى دعًم ــدة. وهــذه الطموح الرائ
الســعودية مــن ســوق  الماليــة  الســوق  10 ســنوات فقــط، تحولــت 
ماليــة محليــة مغلقــة إلــى ســوق ماليــة عالميــة تدعــم أهــداف التنميــة 

االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي المملكــة. 

تتمتــع األســواق الماليــة الســعودية بكافــة المقومــات التــي تؤهلهــا 
ــاون  ــة، والتع ــات التنظيمي ــم الجه ــك دع ــا فــي ذل للتوســع والنمــو، بم
مــع الشــركات القائمــة الحاليــة، وتوفــر أنشــطة التقنيــة الماليــة، وقــوة 
الطلــب، ورغبــة المســتثمرين فــي تحفيــز االبتــكار. وكمــا أشــرنا ســابًقا، 
ُيتوقــع  التــي  االبتــكار  اتجاهــات  مــن  العديــد  حالًيــا  المملكــة  تشــهد 
زيادتهــا فــي المســتقبل فــي ظــل توفــر األســس المناســبة وزيــادة 
اإلقبــال علــى التقنيــات الذكيــة الحديثــة. وهــذا اإلقبــال غيــر المســبوق 
علــى االبتــكار سيســهم فــي تحقيــق أهــداف الركيــزة الثانيــة مــن برنامــج 
التطويــر المالــي )تأســيس ســوق ماليــة متطــورة(. كمــا ســيعزز مكانــة 
الســوق الماليــة الســعودية فــي االقتصــاد العالمــي لتصبــح المملكــة 

ــد المســاهمين الرئيســيين فــي نمــو االقتصــاد العالمــي. أح

إمكانيات المستقبل
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استراتيجية التقنية المالية

أبرز األنشطة في 
قطاع التقنية 

المالية

القسم الثالث
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االبتكار في السوق المالية السعودية17

* هذه األحداث طرأت خارج اإلطار الزمني المتبع للتقرير السنوي ولكن أضيفت نظًرا ألهميتها

الجدول الزمني
ألنشطة التقنية 
المالية في عام   

2021 / 2022
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طفرة متوقعة في البنوك الرقمية بالمملكة

ُيعــد القطــاع المصرفــي الســعودي أحــد الدعائــم الرئيســية للنمــو االقتصــادي ليــس علــى مســتوى المملكــة فحســب بــل علــى مســتوى 
المنطقــة ككل. ففــي عــام 2021، واصــل القطــاع  تفوقــه علــى نظرائــه اإلقليمييــن، حيــث ارتفعــت قيمــة األصــول لــدى القطــاع إلــى 

3.3 تريليــون ريــال ســعودي )880 مليــار دوالر(.1

ونجــح القطــاع المصرفــي الســعودي فــي مواصلــة نمــوه ودعمــه لاقتصــاد الوطنــي منــذ انطــاق الدفعــة األخيــرة مــن البنــوك 
المحليــة فــي أواخــر العقــد األول مــن األلفيــة الجديــدة. كمــا القــى القطــاع دعًمــا ملحوًظــا مــن اإلقبــال األخيــر علــى اندمــاج البنــوك 
والــذي نتــج عنــه تشــكيل كيانــات مصرفيــة كبيــرة ذات مــاءة ماليــة ضخمــة تتيــح لهــا دعــم المشــاريع التنمويــة والمســاهمة فــي تحقيــق 
أهــداف برنامــج تطويــر القطــاع المالــي )أحــد برامــج رؤيــة 2030(. ومــن المتوقــع أن تــؤدي الموافقــة علــى ترخيــص ثاثــة بنــوك رقميــة 

فــي المملكــة خــال عامــي 2021 و2022 إلــى إحــداث تغييــرات هائلــة لــم يشــهدها القطــاع المصرفــي فــي تاريخــه.

ففــي يونيــو 2021، وافــق مجلــس الــوزراء علــى ترخيــص بنكيــن محلييــن رقمييــن، همــا: بنــك إس تــي ســي )STC Bank(، والبنــك 
ــث البنــوك  ــح ثال ــة وســتون )D360 Bank( ليصب ــا لبنــك دال ثاثمائ ــح المجلــس ترخيًص ــر 2022، من الســعودي الرقمــي. وفــي فبراي
ــذ  ــًدا من ــا جدي ــًكا محلًي ــة المرخصــة فــي المملكــة. وُتعــد تلــك هــي المــرة األولــى التــي يســتقبل فيهــا الســوق الســعودي بن الرقمي
تأســيس مصــرف اإلنمــاء فــي 2006 )باســتثناء تحويــل بنــك GIB مــن فــرع أجنبــي إلــى بنــك محلــي فــي عــام 2019(، وكذلــك المــرة 

األولــى التــي تنضــم فيهــا 3 بنــوك جديــدة إلــى الســوق بهــذا التعاقــب الســريع.

أداء قياسي للقطاع المصرفي السعودي

)Bank D360( بنــك دال ثالثمائــة وســتون

البنك السعودي الرقمي

)STC Bank( بنـك إس تـي سـي

ــة  ــل البنــوك الرقمي ــح مــن أوائ ــح الترخيــص لبنــك إس تــي ســي )STC Bank( ليصب وافــق البنــك المركــزي الســعودي علــى من
بالمملكــة. يخضــع البنــك حالًيــا لعمليــة تطويــر شــاملة لتحويــل جميــع أنشــطته وعملياتــه مــن محفظــة إلكترونيــة إلــى بنــك رقمــي. 
فأثنــاء عملــه كمحفظــة إلكترونيــة، نجــح البنــك فــي جــذب أكثــر مــن 8 ماييــن عميــل و120000 تاجــر فــي الســعودية. واآلن، 
ســيتمكن هــؤالء العمــاء والتجــار مــن االســتفادة مــن الخدمــات الماليــة الرقميــة المؤتمتــة بالكامــل عــن طريــق الكيــان الرقمــي 
الجديــد. ســيركز بنــك إس تــي ســي علــى تحســين الخدمــات المقدمــة للجمهــور، مــع االســتفادة مــن مكانتــه الحاليــة لبنــاء عاقــات 

طويلــة األمــد مــع العمــاء والتأثيــر بشــكل إيجــاب فــي المجتمعــات التــي يعمــل بهــا.

حصــل البنــك الســعودي الرقمــي، الــذي تــم تأسيســه عبــر تحالــف عــدد مــن الشــركات والمســتثمرين بقيــادة شــركة عبدالرحمــن بــن 
ســعد الراشــد وأوالده، علــى ترخيــص لتقديــم الخدمــات البنكيــة الرقميــة لشــركات التجزئــة والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي 
المملكــة. ويحــرص البنــك علــى توفيــر ســحابة أصليــة خاصــة بــه )االعتمــاد علــى الخدمــات الســحابية باألســاس( وتبنــى مجموعــة 
مــن أحــدث التقنيــات مــن أجــل تصميــم منتجــات وحلــول بنكيــة مرنــة ويمكــن تكييفهــا بســهولة لتلبيــة االحتياجــات المتنوعــة 
للعمــاء مــع الوصــول لفئــات جديــدة مــن العمــاء. وسيســمح ذلــك للبنــك بتمكيــن شــركات التقنيــة الماليــة الطموحــة مــن دخــول 

الســوق المحليــة عبــر منصــة إلكترونيــة ذكيــة مصممــة وفًقــا ألفضــل أفضــل الممارســات الدوليــة. 

يعــد البنــك الرقمــي دال ثاثمائــة وســتون بنــك متوافق مع الشــريعة اإلســامية، ُأســس عــن طريق تحالف عدد من المســتثمرين 
ــادة شــركة درايــة الماليــة بهــدف تقديــم أفضــل تجربــة  مــن المنشــآت واألفــراد، بمشــاركة صنــدوق االســتثمارات العامــة، وبقي
ماليــة للمجتمعــات الغيــر مخدومــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. يقــوم بنــك دال ثاثمائــة وســتون بتصميــم تجربــة العمــاء 
ــاج للحصــول علــى منتجــات وخدمــات بنكيــة  ــة المســتهدفة التــي تحت مــن خــال إجــراء عمليــات بحــث شــاملة يشــارك فيهــا الفئ
أفضــل لفهــم احتياجاتهــم مــن أجــل ســد الفجــوة بيــن األفــراد والبنــوك ومعالجــة نقــاط الضعــف المحــددة للعمــاء، وبالتالــي بنــاء 

مجتمــع قــوي يتمتــع بهويــة قويــة واالســتفادة مــن االبتــكار والتقنيــة لجعــل الخدمــات البنكيــة مريحــة ومتاحــة وعادلــة للجميــع.

نبذة عن البنوك الرقمية الجديدة

The Banker 1 تقرير أفضل 100 بنك عربي 
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خمس فوائد إضافية تقدمها البنوك الرقمية للقطاع المصرفي

2. هيكل تكلفة أكثر كفاءة 1. النشأة خارج مظلة القطاع البنكي

الخدمــات البنكيــة الرقميــة ليســت أمــًرا جديــًدا فــي الســعودية، فمعظــم العمــاء معتــادون علــى تنفيــذ معاماتهــم البنكيــة المختلفــة 
بــكل ســهولة عبــر المنصــات اإللكترونيــة، وهــو األمــر الــذي تســارعت وتيرتــه منــذ جائحــة كورونــا. فقــد أظهــرت نتائــج المســح الوطنــي 
الــذي أجرتــه فنتــك الســعودية فــي عــام 2021، أن %93 مــن المشــاركين يتعاملــون بشــكل أساســي مــع البنــوك إلكترونًيــا مقابــل 5% 

فقــط يفضلــون القيــام بالتعامــات البنكيــة مــن خــال الفــروع التقليديــة.

ســاهم برنامــج التحــول الوطنــي، وهــو أحــد برامــج رؤيــة 2030، فــي تعزيــز التحــول الرقمــي عبــر جميــع القطاعــات االقتصاديــة بالمملكــة 
بمــا فــي ذلــك القطــاع المصرفــي، حيــث بــادرت البنــوك بابتــكار حلــول رقميــة متكاملــة لخدمــة عمائهــا بشــكل أفضــل. وقــام بنــك 
اإلمــارات دبــي الوطنــي بإطــاق بطاقــة ِلــف )liv( بينمــا أطلــق بنــك الخليــج الدولــي "مصــرف ميــم" كعامــة تجاريــة فرعيــة لتقديــم 

الخدمــات البنكيــة الرقميــة والتقليديــة.

وفيما يلي خمس فوائد إضافية تقدمها البنوك الرقمية للقطاع المصرفي:

بــدأت البنــوك الرقميــة الثاثــة التــي دخلــت الســوق الســعودي 
القطــاع  مظلــة  خــارج  أخــرى  قطاعــات  فــي  نشــأتها  مؤخــًرا 
المصرفــي. علــى ســبيل المثــال، تقــود شــركة درايــة الماليــة 
)إحــدى المؤسســات العاملــة بقطــاع األســواق الماليــة(  بنــك 
 STC( دال ثاثمائــة وســتون، بينمــا نشــأ بنــك إس تــي ســي
 )STC Pay( "كتطبيــق للمدفوعــات "إس تــي ســي بــاي )Bank
تابــع لمجموعــة STC الرائــدة فــي قطــاع االتصــاالت. أمــا البنــك 
ــادة شــركة عبدالرحمــن  ــم تأسيســه بقي الســعودي الرقمــي، فت
ــن ســعد الراشــد وأوالده وهــي شــركة متعــّددة االســتثمارات  ب
تعمــل فــي قطاعــات متنوعــة وتركــز علــى قطاعــي المقــاوالت 

والتطويــر العقــاري.

فهًمــا  ســيمنحها  أخــرى  لقطاعــات  البنــوك  هــذه  فانتمــاء 
أفضــل لطبيعــة وســلوك المســتهلك فــي القطاعــات األخــرى 
ــة العمــاء فــي  ــال تجرب ــى نقــل خبرتهــا فــي مج ويســاعدها عل
هــذه القطاعــات إلــى قطــاع الخدمــات البنكيــة. كمــا ســيعزز فــرص 
التعــاون والشــراكة بيــن البنــوك والقطاعــات األخــرى. لذلــك، مــن 
المتوقــع أن تقــدم البنــوك الرقميــة تجربــة مختلفــة عــن تلــك 

التــي تقدمهــا البنــوك التقليديــة بالمملكــة.

بالقــوى  التقليديــة  البنــوك  لــدى  التكلفــة  مراكــز  أكبــر  ترتبــط 
فــروع  وتجهيــز  إقامــة  )مثــل  الماديــة  التحتيــة  والبنيــة  العاملــة 
البنــوك(، علــى عكــس البنــوك الرقميــة التــي تكتفــي بتواجدهــا 
اإللكترونــي وال تحتــاج للكثيــر مــن األجهــزة الماديــة أو األيــدي 
العاملــة. وســيؤدي ذلــك لظهــور نمــوذج أعمــال بنكــي منخفــض 
التكلفــة ممــا يعــزز القــدرة التنافســية للقطــاع بشــكل عــام. علــى 
ســبيل المثــال، تتكبــد البنــوك التقليديــة فــي الصيــن مــا بيــن 20 
إلــى 100 رنمينبــي صينــي )3 - 15 دوالًرا أمريكًيــا( ســنوًيا إلدارة 
الحســاب المصرفــي الواحــد لــكل عميــل. علــى الجانــب اآلخــر، 
يســتطيع بنــك "وي بانــك" الصينــي )WeBank( إجــراء نفــس 
العمليــة مقابــل 3.6 رنمينبــي صينــي )0.50 دوالر( فقــط لــكل 
عميــل فــي الســنة.2 وهــذا التحــول الجــذري فــي نمــوذج التكلفــة 
ــا وأقــل  ــر تنوًع ــول أكث ــم حل ــة مــن تقدي ــوك الرقمي ســيمّكن البن

ــة للعمــاء. تكلف

2 دراسة حالة The Finanser: يدير WeBank التابع لشركة Tencent حسابات بمقابل 50 سنًتا فقط في العام
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طفرة متوقعة في البنوك الرقمية بالمملكة

5.  أكثر توافًقا مع التقنيات الحديثة 3. خدمات أكثر تخصًصا

4. اعتماد أكبر على البيانات

تقــدم البنــوك التقليديــة خدماتهــا للســوق بأكملــه. أمــا البنــوك 
ــة  ــة مــن العمــاء لتلبي ــة، فتقــدم خدماتهــا لشــرائح معين الرقمي
احتياجــات محــددة لديهــم. ويســاعدها التركيــز علــى شــريحة معينة 
مــن العمــاء فــي فهــم احتياجــات ومتطلبــات هــذه الشــريحة 
االحتياجــات  تلــك  تلبــي  التــي  والمنتجــات  الحلــول  وتصميــم 
بشــكل أفضــل، كمــا يســاعدها فــي تطويــر اســتراتيجية تســويق 
مخصصــة تســهم فــي تقليــل التكلفــة واكتســاب المزيــد مــن 

العمــاء.

فــي الســابق، كانــت المؤسســات تتكبــد تكاليــف هائلــة لتخزيــن 
كميــة قليلــة فقــط مــن البيانــات، كمــا أن األنظمــة والعمليــات لــم 
تكــن مصممــة منــذ البدايــة لتحليــل البيانــات أو االســتفادة منهــا 
بشــكل فعــال. أمــا اآلن، فقــد أدى نمــو الخدمات الســحابية لزيادة 
القــدرة علــى تخزيــن البيانــات، وأصبحــت المؤسســات أكثــر قــدرة 
علــى تخزيــن مجموعــة أكبــر مــن البيانــات بتكلفــة أقــل، وبالتالــي 
أصبــح يمكنهــا جمــع واســتخدام كميــات كبيــرة مــن البيانــات لزيــادة 

كفــاءة عملياتهــا. 

البنــوك الرقميــة بمرونــة وقــدرة مثاليــة علــى تطويــر  تتمتــع 
ــا ألحــدث الممارســات. ويشــمل ذلــك  أنظمتهــا وعملياتهــا وفًق
الخدمــات  علــى  الكامــل  )االعتمــاد  أصليــة  ســحابة  تأســيس 
الســحابية( وتأســيس هيــكل فعــال للبيانــات لتصبــح البيانــات هي 
األســاس الــذي تقــوم عليــه كافــة معاماتهــا وأنشــطتها. ويمكــن 
توفيــر نظــام مركــزي للبيانــات يســتقبل المعلومــات مــن مصــادر 
متعــددة )مــن بينهــا المصــادر غيــر التقليديــة( لفهــم العمــاء 
بشــكل أفضــل ومــن ثــم تصميــم تجربــة عمــاء أكثــر كفــاءة. كمــا 
يمكــن إنشــاء خدمــة لاســتجابة الفوريــة للعمــاء ممــا يتيــح لهــم 

الحصــول علــى تجربــة غيــر مســبوقة فــي الخدمــات البنكيــة.

باإلضافــة لقدرتهــا علــى بنــاء هيــاكل بيانــات متطــورة، تحظــى 
البنــوك الرقميــة أيًضــا بفرصــة مثاليــة الســتخدام أحــدث التقنيــات 
ــك التواصــل  ــة بمــا فــي ذل ــات البنكي ــع العملي ــة فــي جمي التقني
مــع العمــاء، والتحقــق مــن المعلومــات األساســية، وتطويــر 
الخدمــات. علــى ســبيل المثــال، يمكــن اســتخدام تقنيــات الــذكاء 
االصطناعــي فــي العديــد مــن المجــاالت مثــل معالجــة البيانــات 
وربــط معلومــات العمــاء بمصــادر تابعــة لجهــات خارجيــة )مثــل 

وكاالت تصنيــف االئتمــان(.  

علــى الرغــم مــن أن البنــوك التقليديــة يمكنهــا الوصــول لنفــس 
التقنيــات، إال أن أنظمتهــا القديمــة ال تتيــح لهــا االســتفادة بشــكل 
كامــل مــن التقنيــات الجديــدة بســبب احتمــاالت عــدم التوافــق مــع 
األنظمــة القديمــة. وبمــا أن التقنيــات الحديثــة تتطــور بســرعة 
أنظمتهــا  لتصميــم  أيًضــا  الرقميــة  البنــوك  فســتحتاج  فائقــة، 
وعملياتهــا بطريقــة مرنــة تتيــح لهــا التكيــف بســهولة مــع التقنيــات 

الجديــدة فــي المســتقبل.
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اآلثار اإليجابية المتوقعة للبنوك الرقمية في المملكة

تتقــدم فنتــك الســعودية بخالــص الشــكر للبنــوك الرقميــة لمســاهمتها 
فــي إعــداد هــذا المقــال.

ال يمكــن إنــكار الفوائــد المتوقعــة للبنــوك الرقميــة المرخصــة حديًثــا فــي المملكــة، حيــث ُيتوقــع أن تحــدث تلــك البنــوك تحــواًل جذرًيــا 
فــي القطــاع المصرفــي الســعودي، منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

زيادة الخيارات المتاحة

تحسين الوصول للخدمات البنكية

تحفيز ااًلبتكار في الخدمات المالية

زيادة وتيرة تطور شركات التقنية المالية

تحقيق قدر أكبر من ااًلستدامة

ال شــك فــي أن زيــادة عــدد البنــوك فــي أي ســوق ســيؤدي لتوفيــر 
عــدد أكبــر مــن الخيــارات أمــام المســتهلكين. وينطبــق ذلــك بشــكل أكبــر 
ــول وخدمــات  ــدة كونهــا تقــدم حل ــة الجدي ــة الثاث علــى  البنــوك الرقمي
مختلفــة تماًمــا عــن البنــوك التقليديــة ممــا يــؤدي لتنــوع كبيــر فــي 
الخيــارات الماليــة المطروحــة، وليحظــى الســعوديون بمجموعــة متنوعــة 

ــا.  ــار منه ــة لاختي مــن الخدمــات البنكي

الهيــكل الرقمــي والتكلفــة المنخفضــة التــي تتمتــع بهــا البنــوك الرقمية 
ــاء  ــع أنح ــر مــن العمــاء فــي جمي ســيمكنها مــن الوصــول لشــريحة أكب
ــك بشــكل  ــم الخدمــات بأســعار أقــل. ســينعكس ذل ــة مــع تقدي المملك
ــة،  ــة العام ــة المالي ــى مشــاركة الســعوديون فــي المنظوم ــي عل إيجاب
حيــث ســيتمكن العمــاء مــن الوصــول لمنتجــات وخدمــات لــم يكــن 

ــا فــي الســابق. ــا أو تحمــل تكلفته بمقدورهــم الحصــول عليه

ــرة تطــور نشــاط  ــادة وتي ــا مــن زي ــة أيًض ــوك الرقمي ســيعزز إطــاق البن
شــركات التقنيــة الماليــة فــي المملكــة. فتنافــس البنــوك لتقديــم تجربــة 
أفضــل لعمائهــا ســيدفعها للتعــاون مــع شــركات التقنيــة الماليــة التــي 

تقــدم حلــول ماليــة مبتكــرة مــن شــأنها تعزيــز تجربــة العمــاء.

التقنيــة  لشــركات  الرقميــة  البنــوك  ســتقدم  نفســه،  الوقــت  فــي 
الماليــة خيــارات شــراكة مرنــة تســاعدها علــى دخــول الســوق بشــكل 
أســرع وأكثــر كفــاءة. وسيســاعد إطــاق البنــوك الرقميــة أيًضــا فــي بنــاء 
مجموعــة متميــزة مــن المواهــب والكفــاءات داخــل تلــك البنــوك، والتــي 
ستكتســب وتنمــي المهــارات التــي تؤهلهــا إلطــاق ابتكاراتهــا الخاصــة 
ــوك  ــد البن ــك، ُتع ــة فــي المســتقبل. لذل ــراء قطــاع الخدمــات المالي إلث
الرقميــة مصــدًرا النطــاق مجموعــة جديــدة مــن رواد األعمــال فــي 

ــة. ــة فــي المملك ــة المالي ــال شــركات التقني مج

ســيؤدي إطــاق البنــوك الرقميــة أيًضــا إلــى تحفيــز االبتــكار فــي قطــاع 
الخدمــات الماليــة، حيــث تقــوم تلــك البنوك باســتخدام التقنيــات الحديثة 
لتقديــم خدمــات مخصصــة وســريعة للعمــاء، وبالتالــي ستســاعد فــي 
زيــادة كفــاءة الخدمــات التــي يقدمهــا القطــاع المالــي بشــكل عــام بينمــا 
تشــجع القطــاع علــى التطويــر واالبتــكار المســتمر لتحســين مســتوى 

خدماتــه.

أخيــًرا، ســيؤدي ظهــور البنــوك الرقميــة إلــى زيــادة مســاهمة قطــاع 
المملكــة.  فــي  االســتدامة  أهــداف  تحقيــق  فــي  الماليــة  الخدمــات 
فزيــادة عــدد البنــوك الرقميــة ســيؤدي النخفــاض عــدد فــروع البنــوك 
الــورق  وكميــة  الماديــة  الفــروع  عــدد  ســيقل  وبالتالــي  التقليديــة، 
المســتهلكة ومعــدل إصــدار بطاقــات الصــرف واالئتمــان الباســتيكية، 

ممــا ســينتج عنــه تعزيــز االســتدامة. 

الخاتمة
يأتــي إطــاق البنــوك الرقميــة فــي المملكــة فــي وقــت مثالــي يشــهد تطــورات جذريــة فــي قطــاع الخدمــات الماليــة. فشــركات التقنيــة الماليــة 
تشــهد تطــوًرا جديــًدا كل يــوم، بينمــا ُيتوقــع إصــدار اللوائــح التنظيميــة للخدمــات المصرفيــة المفتوحــة قريًبــا، باإلضافــة لموافقــة مجلــس الــوزراء 
علــى اســتراتيجية التقنيــة الماليــة. وهــا هــي البنــوك الرقميــة تأتــي لتعزيــز هــذا التقــدم المبهــر الــذي تــم تحقيقــه فــي القطــاع المالــي حتــى اآلن.

وتتمتــع البنــوك الرقميــة الثاثــة بالقيــادات والكفــاءات الطموحــة التــي ســتعمل علــى تحســين خيــارات الخدمــات البنكيــة المتاحــة للنهــوض بقطــاع 
الخدمــات الماليــة بمــا يعــود بالنفــع علــى االقتصــاد الوطنــي ويســاهم فــي تحقيــق مســتهدفات برنامــج تطويــر القطــاع المالــي.
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نظرة عامة حول شركات التقنية المالية في السعودية

شركات التقنية المالية النشطة في السعودية

ــة النشــطة  ــة المالي ــاض المقــر الرئيســي لمعظــم شــركات التقني تعــد الري
فــي الســعودية بنســبة %79 مــن مجمــل عــدد المقــرات الرئيســية، بينمــا 
ــارج الســعودية نســبة %13  مــن  تشــكل المقــرات الرئيســية الموجــودة خ

مجمــل عــدد المقــرات الرئيســية.

المقرات الرئيسية لشركات التقنية المالية النشطة في السعودية

الرياض
114

جدة
11

الخبر
3

الدمام
1 6%

1%

1%

السعودية

المملكة 
المتحدة

الواليات 
المتحدة 

األمريكية

87%

1%

1%

اإلمارات

الهند

البحرين

2%

1%

الكويت

األردن

عــدد  زاد  بالنمــو، حيــث  الســعودية  الماليــة فــي  التقنيــة  عــدد شــركات  يســتمر 
الشــركات فــي عــام 2022 بنســبة %79 مقارنــة بالعــام الســابق، وزيــادة قدرهــا 

14.7 ضعًفــا خــال األربــع ســنوات الســابقة.

عدد شركات التقنية المالية النشطة

147

82
60

20 10
20182019202020212022

14.7x
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شركات التقنية المالية النشطة في السعودية وفًقا لمجااًلتها
يوجد في المملكة العربية السعودية 147 شركة تقنية مالية محلية وعالمية في عدد من المجاالت التقنية المالية.

*جميــع الشــركات المذكــوره هنــا قــد تكــون امــا مرخصة/مصرحــة مــن البنــك المركــزي الســعودي أو هيئــة الســوق الماليــة، او لديهــا شــهادة مــن شــركة المدفوعــات الســعودية، او تمــارس أعمــال 

ال تنــدرج تحــت ترخيص/تصريــح /شــهادة مــن الجهــاة المذكــورة أعــاه.
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شركات التقنية المالية النشطة في السعودية وفًقا لمجااًلتها

*جميــع الشــركات المذكــوره هنــا قــد تكــون امــا مرخصة/مصرحــة مــن البنــك المركــزي الســعودي أو هيئــة الســوق الماليــة، او لديهــا شــهادة مــن شــركة المدفوعــات الســعودية، او تمــارس أعمــال 

ال تنــدرج تحــت ترخيص/تصريــح /شــهادة مــن الجهــاة المذكــورة أعــاه.
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نظرة عامة حول شركات التقنية المالية في السعودية

شــهدنا زيــادة متفاوتــة فــي معــدل نمــو شــركات التقنيــة الماليــة النشــطة فــي مختلــف المجــاالت. 
يجــدر بالذكــر أن مجــال البنيــة التحتيــة لخدمــات التقنيــة الماليــة ســجل أعلــى نمــو مقارنــة بالمجــاالت 
األخــرى ويأتــي ذلــك تزامًنــا مــع دخــول خدمــات المصرفيــة المفتوحــة لقطــاع الخدمــات الماليــة فــي 

الســعودية.

تشــكل شــركات التقنيــة الماليــة المنظمــة مــن قبــل البنــك المركــزي الســعودي، وهيئــة الســوق الماليــة والمعتمــدة مــن قبــل 
المدفوعــات الســعودية نســبة %76 مــن إجمالــي عــدد الشــركات النشــطة فــي الســعودية.

معداًلت النمو حسب كل مجال

مجاالت جديدة: البنوك الرقمية وشركات التقنية المالية في مجال إدارة المخاطر

اإلقراض التأمين
والتمويل

المدفوعات 
وصرف العمات

حلول األعمال 
وتوفير 

المعلومات

جمع المال 
الخاص

التمويل 
الشخصي 
وإدارة الخزينة

البنية التحتيةالسوق المالية

175%

600%

129% 125%

73% 65%
42%

0%

كيف ُتنظم شركات التقنية المالية

اًل تحتاج للتنظيم من قبل البنك المركزي 
السعودي وهيئة السوق المالية 

ُتنظم من قبل البنك المركزي السعودي )عن طريق 
البيئة التجريبية التشريعية أو ترخيص النشاط(

ُتنظم من قبل هيئة السوق المالية )عن طريق مختبر 
التقنية المالية أو ترخيص النشاط(

منظمة عن طريق التعاون مع الشركاء 
المرخصين

21%

2%

21%

3%

37%

16%

ُتنظم من قبل البنك المركزي السعودي 
وهيئة السوق المالية

معتمدة من قبل المدفوعات 
السعودية

النمو السنوي  لشركات التقنية المالية وفًقا لمجااًلتها
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نظرة عامة حول شركات التقنية المالية في السعودية

قاعدة بيانات شركات التقنية المالية

تشــكل شــركات التقنيــة الماليــة المســجلة فــي قاعــدة بيانــات فنتــك الســعودية 
ــدد الشــركات المســجلة، بينمــا  ــي ع ــرة نســبة %37 مــن إجمال ــة الفك فــي مرحل
%33 منهــم فــي المرحلــة التجاريــة التمهيدية، وتشــكل نســبة الشــركات النشــطة 

%30 )ســواء كانــت فعالــة بشــكل كامــل أو تعمــل بتصريــح الختبــار منتجاتهــا(

ــات وصــرف  ــول المدفوع ــة المتخصصــة فــي حل ــة المالي تشــكل شــركات التقني
ــك الســعودية نســبة %30 مــن  ــات فنت ــدة بيان العمــات الموجــودة ضمــن قاع

ــدد الشــركات المســجلة. ــي ع إجمال

قاعدة بيانات شركات التقنية المالية وفقًا لمراحلها

قاعدة بيانات شركات التقنية المالية وفقًا لمجااًلتها

مرحلة التجارية التمهيدية

مرحلة تصريح البيئة التجريبية

تمويل الشخصي وإدارة الخزينة

البنوك والبنية التحتية

التأمين

األسواق المالية

جمع المال الخاص

حلول األعمال وتوفير المعلومات

المدفوعات و صرف العمات

اإلقراض والتمويل

البنوك الرقمية

األنظمة وإدارة المخاطر

مرحلة الفكرة

مرحلة التشغيل الكامل
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ــادة  شــهدت 2021/2022 نمــًوا فــي األنشــطة االســتثمارية بزي
قدرهــا %11 مقارنــة بعــام 2020/2021 ليحقــق االســتثمار فــي 
قياســًيا  مســتوى  الســعودية  فــي  الماليــة  التقنيــة  شــركات 

ــًدا. جدي

20
وصل عدد الجوالت االستثمارية إلى 20 جولة بين سبتمبر 

2021 حتى أغسطس 2022

شــكلت االســتثمارات فــي شــركات التقنيــة الماليــة فــي مراحلهــا 
األوليــة نســبة %60 مــن مجمــل الصفقــات االســتثمارية، بينمــا 
شــكلت االســتثمارات فــي شــركات التقنيــة الماليــة فــي مرحلــة 
الصفقــات  مجمــل  مــن  نســبة 67%  فــوق  ومــا  التمويــل ب 

االســتثمارية.

األنشطة ااًلستثمارية في 2021/2022 
حسب المرحلة

النشاط ااًلستثماري

سبتمبر - أغسطس
2022 / 2021

1,508.4 مليون
ريال سعودي

سبتمبر - أغسطس
2022 / 2021

1,354.6 مليون
ريال سعودي

سبتمبر - أغسطس
2022 / 2021

66.4 مليون
ريال سعودي

سبتمبر - أغسطس
2022 / 2021

19.1 مليون
ريال سعودي

مبلغ التمويل عدد الصفقات

مرحلة التمويل أ

20%15%

10%67%

10%11%

60%7%

مرحلة التمويل األولية
)تشمل التمويل األولي، وما قبل 
األولي، وما قبل مرحلة التمويل أ(

لم ُيفصح عن حجمها

مرحلة التمويل ب وما فوق
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الجواًلت ااًلستثمارية من سبتمبر 2021 حتى أغسطس 2022

سبتمبر 2021
6 مليون

ريال سعودي

يناير 2022
6 مليون

ريال سعودي

يناير 2022
لم يفصح عن 

حجمها

مارس 2022
6.3 مليون
ريال سعودي

أبريل 2022
637.5 مليون

ريال سعودي

نوفمبر 2021
90 مليون
ريال سعودي

يناير 2022
18.75 مليون

ريال سعودي

فبراير 2022
4.9 مليون
ريال سعودي

مارس 2022
8.6 مليون
ريال سعودي

مايو 2022
138 مليون
ريال سعودي

ديسمبر 2021
20 مليون
ريال سعودي

يناير 2022
123.75 مليون

ريال سعودي

فبراير 2022
6 مليون

ريال سعودي

فبراير 2022
37.5 مليون

ريال سعودي

يونيو 2022
3 مليون

ريال سعودي

ديسمبر 2021
3.75 مليون

ريال سعودي

يناير 2022
19 مليون
ريال سعودي

فبراير 2022
لم يفصح عن 

حجمها

فبراير 2022
4.1 مليون
ريال سعودي

أغسطس 2022
375 مليون
ريال سعودي

*جميع معلومات الجوالت االستثمارية تم حصرها من مصادر عامة
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نتائج مسح شركات التقنية المالية 

تواجــه شــركات التقنيــة الماليــة فــي الســعودية بعــض التحديــات 
واللوائــح  بالقوانيــن  االلتــزام  هــو  التحديــات  تلــك  أكبــر  ويعــد 
التنظيميــة للقطــاع المالــي، يليــه الحصــول علــى تمويــل، ثــم 

توظيــف المواهــب والكفــاءات.

أبــرز التقنيــات التــي أبــدت شــركات  التقنيــة الماليــة اهتماًمــا 
الســتخدمها هــي: تقنيــات الحوســبة الســحابية، وتقنيــة التعلــم 
البيانــات  تقنيــة قواعــد   / الموزعــة  الســجات  اآللــي، وتقنيــة 

المتسلســلة ولكنهــم يواجهــون تحــدي فــي اســتخدامها.

أظهرت نتائج المسح الذي ُأجري على شركات التقنية المالية أن 
%80 من الشركات تأخذ بعين االعتبار أهداف الحوكمة البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشركات في تطوير حلولها )ارتفع العدد 
بزيادة قدرها %73 مقارنة بالعام الماضي(

أهداف الحوكمة البيئية وااًلجتماعية 
وحوكمة الشركات

التقنية

التحديات

٪80 يأخذون بعين ااًلعتبار أهداف الحوكمة 
البيئية وااًلجتماعية وحوكمة الشركات



نبذة عن فنتك السعودية

فنتـــك الســـعودية هـــي مبـــادرة أطلقهـــا البنـــك المركـــزي الســـعودي بالتعـــاون 
ــي  ــاع المالــ ــر القطــ ــج تطويــ ــة برنامــ ــت مظلــ ــة تحــ ــوق المالي ــة السـ ــع هيئـ مـ
لدعــــم عمليــــة تطويــــر قطــــاع التقنيــــة الماليــــة )فنتــك( فـــي المملكـة العربيـة 
الســـعودية. يتمثـــل طمـــوح فنتـــك الســـعودية فـــي تحويـــل المملكـــة العربيـــة
الســـعودية إلـــى وجهـــة اللبتـــكار فـــي قطـــاع التقنيـــة الماليـــة تتميـــز بمنظومـة 

مزدهـــرة ومســـؤولة.

تسـعى فنتـك السـعودية إلـى تحقيـق ذلـك مـن خـال دعـم عمليـة تطويـر البنيـة 
التحتيـــة االلزمـــة لنمـــو قطـــاع التقنيـــة الماليـة وبنـاء القـــدرات والمواهـب التـي 
تتطلبهـــا شـــركات التقنيـــة الماليـــة ودعـــّم رواد أعمـــال التقنيـــة الماليـــة فـــي كل 

مرحلـــة مـن مراحـل تطورهـم.

https://fintechsaudi.com/
mailto:info%40fintechsaudi.com/?subject=
https://twitter.com/FintechSaudi

