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رسالة من فريق فنتك السعودية 

عزيزي القارئ، 

نقدم لك دليل شركات التقنية المالية لدخول السوق السعودي اإلصدار الثالث! 

عملنــا علــى تطويــر دليــل دخــول شــركات التقنيــة الماليــة للســوق الســعودي بهــدف 
دعــم هــذه الشــركات فــي جميــع مراحل تطورها. ســعدنا منذ انطالق فنتك الســعودية 
برؤيــة االزدهــار فــي قطــاع التقنيــة الماليــة، والتغيــرات الســريعة التــي طــرأت علــى 
ــل ليعكــس التطــورات  ــى الدلي ــات عل ــا نقــوم ببعــض التحديث هــذا القطــاع ممــا جعلن
األخيــرة لضمــان اســتمرارية دعمنــا لــرواد األعمــال وأصحــاب شــركات التقنيــة الماليــة.

ــة  ــة المالي نســتمر فــي فنتــك الســعودية بلعــب دور مهــم فــي دعــم شــركات التقني
المحليــة والعالميــة فــي عــدة مجــاالت مثــل توضيــح المتطلبــات التنظيميــة المرتبطــة 
بممارســة نشــاط التقنيــة الماليــة، تطويــر حلــول مبتكــرة أو تمكيــن الشــركات مــن 
دخــول الســوق الســعودي. كمــا نهــدف لمســاندة برامــج الهيئـــات التنظيميــة والجهــات 
الحكوميــة وأصحــاب المشــاريع تماشــًيا مــع رؤيــة المملكــة 2030 واســتراتيجية التقنيــة 
الماليــة. نقــوم فــي فنتــك الســعودية بمســاندة ودعــم شــركات التقنيــة الماليــة 
بالشــراكة مــع الجهــات المشــرعة والجهــات الحكوميــة ذات العالقــة، آمليــن أن ينعكــس 

هــذا فــي دليــل دخــول شــركات التقنيــة الماليــة للســوق الســعودي.

يتضمن دليل شركات التقنية المالية ما يلي:

الماليــة   التقنيــة  أنشــطة  لممارســة  التنظيميــة  المتطلبــات  توضيــح  األول:  الجــزء 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  "فنتــك" 

ــة ورواد  ــة المالي الجــزء الثانــي: وصــف شــامل ألطــر العمــل ألصحــاب شــركات التقني
ــة ــة مالي األعمــال الذيــن يرغبــون بتأســيس شــركة تقني

الجــزء الثالــث: الخيــارات المتاحــة لشــركات التقنيــة الماليــة العالميــة المهتمــة بدخــول 
السوق الســعودي 

يهــدف دليــل شــركات التقنيــة الماليــة لدخــول الســوق الســعودي إلــى اإلجابــة علــى 
ــب  ــى جان ــة فــي الســعودية، إل ــة مالي استفســاراتك فيمــا يخــص إنشــاء شــركة تقني
التنظيميــة،  البيئــات  مســتجدات  آخــر   3.0 إصــدار  يتضمــن  الســابقة،  اإلصــدارات 
ووصــف شــامل ألطــر العمــل لــرواد األعمــال وأصحــاب الشــركات الناشــئة الذيــن 

يرغبــون بتأســيس شــركة تقنيــة ماليــة.

سيســتمر تطويــر الدليــل بنــاًء علــى التغيــرات الجديــدة التــي قــد تطــرأ لدعــم هــذا 
ــة لدخــول الســوق الســعودي  ــة المالي القطاع.متمنيــن أن يكــون دليــل شــركات التقني
ــة، كمــا يســعدنا تلقــي آرائكــم  ــة المالي ــر منظومــة التقني ــاء وتطوي مســاهًما فــي بن

حــول إمكانية تحســينه عبــر قنواتنــا الرســمية.

أطيب التحيات،

فريق فنتك السعودية
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توضيح المتطلبات التنظيمية لممارسة أنشطة التقنية
المالية "فنتك" في المملكة العربية السعودية

ورواد  الماليــة  التقنيــة  شــركات  ألصحــاب  العمــل  أطــر 
األعمــال الذيــن يرغبــون بتأســيس شــركة تقنيــة ماليــة

العالميــة  الماليــة  التقنيــة  لشــركات  المتاحــة  الخيــارات 
الســعودي الســوق  بدخــول  المهتمــة 

إخالء المسؤولية والمالحظات النهائية
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توضيح المتطلبات 
التنظيمية 

لممارسة أنشطة 
التقنية المالية 
"فنتك" في 

المملكة العربية 
السعودية
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عملنا على إعداد دليل دخول شركات التقنية المالية
للسوق السعودي لتوضيح الوضع الحالي للمتطلبات

التنظيمية في المملكة، يتضمن هذا القسم نظرة
شاملة على الجهات التنظيمية وتوضيح للمتطلبات
التنظيمية الحالية لتقديم دليل عن الخيارات المتاحة

حالًيا لشركات التقنية المالية الراغبة في العمل في
المملكة.

يغطي هذا القسم معظم مجاالت أنشطة التقنية
المالية والتساؤالت المتعلقة بالمتطلبات التنظيمية

في المملكة، كما يوضح الخيارات المتاحة حالًيا لشركات
التقنية المالية بموجب األطر التنظيمية الحالية التي 

أصدرها البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية
باإلضافة إلى تقديم نظرة شمولية عن منظومة

التقنية المالية والجهات ذات العالقة من خالل جمع
وعرض المعلومات المتاحة للعامة والمنشورات

المسبقة.

ال يعد الدليل تغييًرا على األطر والمتطلبات التنظيمية
الصادرة عن الجهات التنظيمية؛ وفي حال وجود اي
تعارض بين الدليل واألطر والمتطلبات التنظيمية 

الرسمية، فيجب األخذ باألطر والمتطلبات التنظيمية
الرسمية.

مقدمة
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الجهات التنظيمية المالية ذات الصلة

يخضع القطاع المالي في المملكة لجهتين تنظيميتين رئيسيتين: البنك المركزي السعودي )سابًقا 
مؤسسة النقد العربي السعودي( وهيئة السوق المالية، حيث ينظم كل منهما مجموعة من 

الخدمات المالية التي تقع تحت نطاقهم اإلشرافي.

 )SAMA( البنك المركزي السعودي

تأسس البنك المركزي السعودي، في 
عام 1372هـ )1952م( ، وأوكل إليه العديد 
من المهام بموجب عدة أنظمة وتعليمات 

ومن أهم هذه المهام اآلتي:
القيام بأعمال مصرف الحكومة. 

سك وطبع العملة الوطنية )الريال 
السعودي( ودعم النقد السعودي 

وتوطيد وتثبيت قيمته الداخلية والخارجية، 
باإلضافة إلى تقوية غطاء النقد.

إدارة احتياطيات المملكة من النقد 
األجنبي.

إدارة السياسة النقدية للمحافظة على 
استقرار األسعار وأسعار الصرف.

تشجيع نمو النظام المالي وضمان 
سالمته.

مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين 
بأعمال مبادلة العمالت.

مراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات 
المهن الحرة المتعلقة بالتأمين.

مراقبة شركات التمويل.
مراقبة شركات المعلومات االئتمانية.

يظل البنك المركزي السعودي الجهة المنظمة ألي نشاط يقع تحت إشرافه حتى إذا لم يكن للكيان 
تنظيمات صادرة من البنك المركزي السعودي ويشمل ذلك أنشطة التقنية المالية. من أمثلة 

أنشطة التقنية المالية التي تقع ضمن اختصاص البنك المركزي السعودي:

يقوم البنك المركزي السعودي باإلشراف على 
األنشطة التي تتضمن:

الخدمات المصرفية: تشمل أعمال 	 
استالم األموال وفتح الحسابات 

الجارية وإصدار الديون، ومعامالت 
صرف العمالت األجنبية وغيرها.

أنشطة التمويل: تشمل التمويل 	 
العقاري، وتمويل األصول اإلنتاجية، 

تمويل نشاط المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة، اإليجار التمويلي، 

تمويل البطاقات االئتمانية، التمويل 
االستهالكي، التمويل متناهي الصغر.

أنشطة التأمين: يشمل شركات 	 
التأمين وإعادة التأمين وأعمال 

مزاولي الخدمات المساندة للتأمين 
والخدمات المساندة للتأمين.

المعلومات االئتمانية	 
خدمات المدفوعات: تشمل مشغلي 	 

أنظمة المدفوعات ومقدمي 
خدمات المدفوعات، وغيرها.

اإلدارة النقدية الذكية	 
نشاط الدفع اآلجل	 
وساطة التأمين اإللكترونية	 
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تقوم هيئة السوق المالية بشكل أساسي بتنظيم أنشطة 
السوق المالية التالية )وفًقا للمادة 2 من الئحة أعمال 

األوراق المالية لهيئة السوق المالية(:

التعامل: شخص يقوم بالتعامل في األوراق المالية 	 
كمالك أو وكيل، ويشمل التعامل بيع أو شراء أو 

إدارة االكتتاب، أو االكتتاب في األوراق المالية.
الترتيب: شخص يقدم األطراف فيما يتعلق 	 

باألعمال التجارية لألوراق المالية، ويقدم 
المشورة بشأن أعمال تمويل الشركات، أو أي 

أعمال أخرى، إلبرام تداول في أوراق مالية.
اإلدارة: شخص يدير أوراق مالية تابعة لشخص آخر، 	 

في ظروف تنطوي على ممارسة السلطة التقديرية.
تقديم المشورة: شخص يقدم المشورة لشخص 	 

آخر بشأن مزايا ومخاطر تعامله في ورقة مالية، أو 
ممارسته أي حق تعامل يترتب على ورقة مالية.

الحفظ: شخص يقوم بحماية األصول التي 	 
يملكها شخص آخر، والتي تشمل األوراق المالية، 

أو الترتيب لشخص آخر للقيام بذلك، وتشمل 
الرعاية اتخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة.

تظل األنشطة ذات العالقة بالسوق المالية خاضعة لتنظيم 
هيئة السوق المالية، حتى إذا لم يكن الكيان منظًما / مرخًصا 

من قبل الهيئة. من أمثلة أنشطة التقنية المالية التي تقع 
ضمن اختصاص هيئة السوق المالية:

تمويل الملكية الجماعية	 
المستشار اآللي	 
طرح أدوات الدين واالستثمار فيها	 
 	 )DLT( استخدام تقنية السجالت الموزعة

لترتيب إصدار األوراق المالية وحفظها
التداول االجتماعي	 
منصة توزيع  صناديق االستثمار 	 

وصناديق االستثمار العقاري

 )CMA( هيئة السوق المالية

تأسست هيئة السوق 
المالية بموجب "نظام 

السوق المالية" الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم 

)م/30( وتاريخ 2\6\1424هـ 
تتولى الهيئة اإلشراف 

على تنظيم وتطوير السوق 
المالية، وإصدار اللوائح 

والقواعد والتعليمات 
الالزمة لتطبيق أحكام نظام 

السوق المالية بهدف توفير 
المناخ المالئم لالستثمار 
في السوق، وزيادة الثقة 

به، والتأكد من اإلفصاح 
المالئم والشفافية 

للشركات المساهمة 
المدرجة في السوق، 
وحماية المستثمرين 

والمتعاملين باألوراق المالية 
من األعمال غير المشروعة 

في السوق.
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الجهات/الهيئات التنظيمية التي يجب 
على الشركات أن تكون على علم بها؟

)MCI( وزارة التجارة

يخضع القطاع التجاري في المملكة 
لوزارة التجارة، من خالل وضع السياسات 
وإصدار اللوائح التجارية واإلشراف على 

السوق وإصدار التراخيص. 

كما تنظم الوزارة أنشطة التجارة 
اإللكترونية في المملكة.

الموقع اإللكتروني لوزارة التجارة

وزارة االتصاالت وتقنية 
)MCIT(  المعلومات

تعنى وزارة االتصاالت وتقنية 
المعلومات بقطاع االتصاالت وتقنية 

المعلومات في المملكة، وتهدف إلى 
بلوغ أقصى درجات الفعالية واألداء 

في القطاعين العام والخاص عن طريق 
تمكين التحول الرقمي.

الموقع اإللكتروني لوزارة اإلتصاالت 
وتقنية المعلومات

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 
)Monshaat( والمتوسطة

تنظم منشآت بيئة تنظيمية 
للمشاريع لتطويرها وخدمتها 

وفًقا ألفضل الممارسات. 

الموقع اإللكتروني للهيئة العامة 
للمشآت الصغيرة والمتوسطة

)MISA( وزارة االستثمار

وزارة االستثمار في المملكة العربية 
السعودية )SAGIA سابًقا( مسؤولة 

عن توفير تراخيص االستثمار 
للمستثمرين األجانب، ولديها محطة 
متكاملة تدعم المستثمرين الدوليين 

في استكمال اإلجراءات الحكومية 
المطلوبة لتأسيس شركة داخل 

المملكة العربية السعودية.

الموقع اإللكتروني لوزارة االستثمار

https://mci.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://www.mcit.gov.sa/
https://www.misa.gov.sa/ar/
https://www.monshaat.gov.sa/
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 )CST( هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية

هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية 
هي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع 

االتصاالت وتقنية المعلومات والحوسبة 
السحابية في المملكة العربية السعودية.

الموقع اإللكتروني لهيئة االتصاالت والفضاء 
)CST( والتقنية

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء 
)SDAIA( االصطناعي

أنشئت سدايا لقيادة أجندة البيانات 
والذكاء االصطناعي في المملكة، 

وتحديد استراتيجية المملكة الوطنية 
للبيانات والذكاء االصطناعي.

الموقع اإللكتروني للهيئة السعودية 
للبيانات والذكاء االصطناعي

)NCA( الهيئة الوطنية لألمن السيبراني

الهيئة الوطنية لألمن السيبراني 
هي جهة حكومية مسؤولة عن األمن 

السيبراني في المملكة، وتعنى بمهام 
األمن السيبراني التنظيمية والتشغيلية.

الموقع اإللكتروني للهيئة الوطنية 
لألمن السيبراني 

https://www.cst.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
https://www.cst.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
https://www.cst.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
https://sdaia.gov.sa/?Lang=ar&page=SectionHome#
https://sdaia.gov.sa/?Lang=ar&page=SectionHome#
https://nca.gov.sa/
https://nca.gov.sa/
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استناًدا على التعريفات الواردة أعاله، فإن من أهم الجوانب التي يجب أن 
تراعيها شركات التقنية المالية هو موائمة نموذج العمل المقدم مع المتطلبات 

التنظيمية ذات العالقة والتي تبدأ بتحديد الجهه المنظمة لنموذج العمل. 
يمكنكم االطالع على األنظمة واللوائح التي تخضع الختصاص البنك المركزي 

السعودي وهيئة السوق المالية:

إذا كان نشاطك من األنشطة المذكورة في الوثائق التنظيمية أعاله، فعندئذ 
يتم تنظيم عملك في قطاع التقنية المالية من خالل الجهة التنظيمية المعنية.

كما تجدر اإلشارة إلى أن أنشطتك قد تندرج في إطار كل من هيئة السوق 
المالية والبنك المركزي السعودي في حال كان المنتج يضم أكثر من نشاط 

مرخص/مصرح من الجهتين.

ومن الجوانب التي يجب مراعاتها أن بعض نماذج األعمال ال تذكر بشكل 
صريح في األطر التنظيمية، وعلية يجب على مقدم الخدمة تحديد الجهة وفقًا 

لنموذج عمله واألنظمة ذات العالقة.

وثائق تنظيم البنك المركزي 
السعودي: هنا

هل تقوم بممارسة أنشطة مرخصة/مصرحة 
من البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق 

المالية؟

وثائق تنظيم هيئة 
السوق المالية: هنا

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/lawsregulations/pages/default.aspx
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/Pages/default.aspx
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أمثلة على حلول التقنية المالية التي يمكن طرحها 
مباشرة في السوق

)األنشطة التي ال تتطلب ترخيص أو تصريح في الوقت الراهن من قبل 
البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية(

ليــس بالضــرورة أن تكــون المنتجــات / الخدمــات المقدمــة مــن شــركة التقنيــة الماليــة 
مرخصة/مصرحــة، حيــث مــن الممكــن أن تقــدم حلــول ال تتطلــب ترخيــص أو تصريــح 

فــي الوقــت الراهــن.

في حين تقوم معظم شركات التقنية المالية بتقديم أفكار حلول تقنية مالية جديدة مرخصة/
مصرحة. نجد أن هناك بعض الشركات تقدم حلول ال تتطلب ترخيص أو تصريح في الوقت الراهن 

من قبل الجهات التنظيمية للقطاع المالي )البنك المركزي السعودي / هيئة السوق المالية(؛ 
وبالتالي يمكن طرحها مباشرة في السوق.

قمنا بتحديد 8 أنشطة متعلقة بالتقنية المالية التي ال تتطلب ترخيص أو تصريح في الوقت 
الراهن كحلول مستقلة ألنها ال تتضمن أنشطة تتطلب ترخيص أو تصريح في الوقت الراهن 
سواء بصورة ضمنية أو صريحة. )هذه القائمة ال تغطي جميع األنشطة حيث قد تكون هناك 

أنشطة أخرى(

ولكن إذا كانت إحدى شركات التقنية المالية تسعى إلى تقديم حلول مرخصة/مصرحة باإلضافة 
إلى أنشطة التقنية المالية المحددة أدناه، فيجب عليها الحصول على الترخيص أو التصريح 

المالئم لتقديم هذه الحلول.

إذا لم تكن شركة التقنية المالية متأكدة من خضوع أنشطتها لألطر والمتطلبات التنظيمية، 
فباإلمكان استخدام "أداة تقييم المسار التشريعي" التي تم تطويرها من قبل فنتك السعودية 

لفهم المسارات التنظيمية لألنشطة التقنية المالية المختلفة، ويمكن الوصول إلى "أداة 
تقييم المسار التشريعي" عن طريق الضغط هنا.  إذا كانت الشركة ال تزال غير متأكدة، فبإمكانها 

استشارة فريق فنتك السعودية والذي سيقوم بإرشاد الشركة للجهة التنظيمية الصحيحة.

وتتمثل مزايا شركات التقنية المالية التي تمارس أحد أنشطة التقنية المالية الموضحة أدناه أن 
بإمكانها بدء األنشطة في السوق مباشرة من دون الحاجة إلى الدخول في البيئة التجريبية أو 

في شراكة مع إحدى الكيانات المرخصة/المصرحة.

https://fintechsaudi.com/regulatory-assessment-tool/?lang=ar
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هناك عدد من الخيارات المتاحة لشركات التقنية المالية التي تتيح لها إمكانية تقديم 
أنشطة غير مرخصة/مصرحة في الوقت الراهن في هذا المجال بناًء على استراتيجيات 

هذه الشركات:

1. تجميع المعلومات المالية المتاحة للعامة 
هناك العديد من معلومات الخدمات المالية المتاحة للعامة. وقد تكون هذه المعلومات 

في صورة:

البيانات المتعلقة بالسوق مثل أسعار الصرف واألسهم وما إلى ذلك.	 
 المعلومات المصرفية والمالية الخاصة بالشركة مثل مواقع أجهزة الصراف 	 

 اآللي، وفروع المصارف، والمعلومات المتعلقة بالمنتجات المختلفة )التمويل 
العقاري، تمويل السيارات، المدخرات، منتجات الحسابات المصرفية(

 معلومات التأمين )أسماء شركات التأمين والعناصر المؤمن عليها	 
وشروط التأمين المختلفة وما إلى ذلك(.

يمكن أن يركز النشاط التقني المالي على جمع المعلومات المتاحة للعامة ٔاو تحليلها وتيسير 
إمكانية قيام المستهلكين بمقارنتها والوصول إليها. وتشمل أمثلة حلول التقنية المالية التي 

يمكن تطويرها باستخدام المعلومات المالية المتاحة للعامة ما يلي: 

التطبيقات التي تساعد المستهلك في العثور على أقرب جهاز صراف آلي	 
المواقع اإللكترونية التي تقارن بين منتجات مصرفية أو تأمينية مختلفة )من دون 	 

تقديم أي خدمات منظمة مثل استالم مستندات العمالء أو مدفوعاتهم(
األدوات التي تحلل وتعرض معلومات أسواق األوراق المالية )بدون تقديم 	 

أي خدمات استشارية مثل التوصية بشراء األسهم أو بيعها(

االعتبارات الرئيسية 

يمكن استخدام المعلومات المتاحة للعامة مثل سعر الصرف أو قيمة السهم في تقديم حلول 
تحليل المعلومات مثل عرض سعر التذبذب أو نسبة النمو وال تعد من ضمن األنشطة المصرحة/

مرخصة في الوقت الراهن، ولكن في حال استخدام المعلومات لتقديم المشورة فيتطلب 
النشاط الحصول على ترخيص لممارسته حيث يعد من االنشطة المنظمة وفقًا للمادة الثانية من 

الئحة أعمال األوراق المالية.

2. األدوات التجارية 
يمكن للشركات الناشئة وأصحاب األعمال الحرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة استخدام 

منتجات التقنية المالية لمساعدتهم في إدارة أعمالهم على نحو أفضل. حيث يمكن أن تساعد 
منتجات التقنية المالية في تخفيض النفقات أو تذليل العقبات أو تقليل الوقت المستغرق في 
األنشطة اإلدارية والمحاسبة وما إلى ذلك. وهذا يسمح لمالكي األعمال التجارية بالتركيز على 

أنشطتهم التجارية. 

وتتضمن أمثلة أعمال التقنية المالية ما يلي: 

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

ال ُتعتبر األدوات التجارية ضمن الخدمات المنظمة إذا كانت تركز على تقديم دعم تشغيلي 
لإلدارة من دون تقديم أي خدمات منظمة أو مصرفية متعلقة بالمعامالت المالية مثل 

تحويل األموال وصفقات تبادل العمالت األجنبية وإجراء عمليات الدفع، وغيرها.

3. العمليات المصرفية والبنكية المساندة

تحتاج المنشآت المصرفية والبنوك إلى حلول التقنية المالية لتحسين عملياتهم 
الداخلية. حيث يمكن لشركات التقنية المالية تطوير حلول تقنية مالية مساندة غير 

منظمة لمساعدة المنشآت المصرفية والبنوك في تخفيض النفقات وتسريع وتيرة 
العمليات وتقديم خدمة أفضل لعمالئها.

وتتضمن أمثلة الحلول المصرفية والبنكية المساندة ما يلي:

خدمات المراسلة الداخلية 	 
األدوات التي تعمل على أتمتة تطبيقات معالجة القروض 	 
عمليات تطوير واجهات برمجة التطبيقات التي تسمح 	 

للمصارف والبنوك بالتواصل مع التطبيقات الخارجية 
البرمجيات التي تعمل على تنظيم مشاركة المستندات بين 	 

اإلدارات الداخلية للمنشآت المصرفية والبنوك

االعتبارات الرئيسية 

وبما أن المنشآت المصرفية والبنوك خاضعة لتنظيم البنك المركزي السعودي 
)SAMA(، فإنها ُتعد مسؤولة عن مقدمي الخدمات الذين يعملون معهم ويشمل 

ذلك شركات التقنية المالية التي تجري أنشطة منظمة. يمكن االطالع على 
المزيد من المعلومات حول كيفية عقد شراكة بين شركات التقنية المالية التي 
تجري أنشطة منظمة والمنشآت المصرفية والبنوك في الجزء األول من دليل 

شركات التقنية المالية للدخول إلى السوق السعودي. قد تكون الحلول المصرفية 
والبنكية المساندة غير منظمة بشرط عدم إجرائها ألنشطة منظمة )مثل اعتماد 

إصدار القروض أو اتخاذ القرارات المتعلقة بتحويل أموال العمالء(. كما يجب امتثال 
الحلول بحماية بيانات العمالء. ال ُيسمح للمصارف والبنوك حالًيا بمشاركة بيانات 

العمالء ومعامالتهم مع الجهات الخارجية دون أخذ الموافقات الالزمة، وبالتالي 
ينبغي تطوير أي حلول مصرفية وبنكية مساندة من هذا المنطلق. كما سيتوجب 
على المصرف أو البنك ضمان امتثال أي خدمة باللوائح التنظيمية للبنك المركزي 

السعودي )SAMA( وقواعده اإلرشادية فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات الجديدة.1 

1 القواعد التنظيمية اإلرشادية الخاصة بتقديم منتجات وخدمات جديدة رقم 39100000163 بتاريخ 01/18/ 1439هـ 

©
ظة 2023 

ق محفو
سعودية - جميع الحقو

ك ال
فنت
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4.تحسين تجربة عمالء البنوك

تهتم البنوك بتحسين تجربة عمالئها وفي الوقت ذاته تقوم بالعمل على زيادة اإليرادات 
وتخفيض النفقات. يمكن لشركات التقنية المالية تقديم للبنوك حلول وخدمات تقنية غير 

مرخصة/مصرحة في الوقت الراهن.

وتتضمن أمثلة هذه الحلول ما يلي:

أنظمة المحادثات اآللية الخاصة بخدمة العمالء 	 
عمليات القسائم والمكافآت والمواقع الجغرافية لعمالء المؤسسات المالية 	 
التطبيقات المخصصة لتحسين الواجهات لتجربة المستخدم 	 
برمجيات الواقع االفتراضي / الواقع المعزز	 

االعتبارات الرئيسية 

قد ال تخضع حلول التقنية المالية التي تعزز تجربة عمالء البنوك للتنظيم في حالة عدم إجرائها 
ألنشطة مرخصة/مصرحة مثل إجراء المعامالت بالنيابة عن العمالء. سيكون البنك مسؤول عن 
أي حلول منفذة، وبالتالي سيسعى في ضمان عدم تسبب تجربة العميل المحسنة في زيادة 

المخاطر بالنسبة للعميل. ستكون هناك حاجة أيًضا المتثال الحلول إلى الئحة حماية بيانات 
العمالء ولوائح المنظمين وقواعدهم اإلرشادية فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات الجديدة.2 

5. اإلدارة الشخصية

تختلف االحتياجات المالية للعمالء وأهدافهم ومستويات الدعم التي يحتاجونها في الفترات 
المختلفة من حياتهم؛ يمكن لشركات التقنية المالية تطوير حلول اإلدارة الشخصية التي تدعم 

العمالء في حال عدم تضمنها ألنشطة منظمة. 

وتتضمن أمثلة حلول التقنيات المالية لإلدارة الشخصية ما يلي:
تطبيقات وضع الميزانيات التي تساعد في تحديد نفقات الميزانيات الكبيرة مثل شراء	 

منزل أو التقاعد
أدوات حصر اإلرث	 
االستعراض العام للنفقات الشخصية	 
 االستعراض العام للتبرعات الخيرية )من دون اضطرار المصارف إلى	 

مشاركة بيانات العمالء ومن دون تولي الحل إلجراء تحويالت العمالء(

االعتبارات الرئيسية 

لن تحتاج أدوات اإلدارة الشخصية للخضوع للتنظيم طالما أنها ال تجري أي أنشطة منظمة مثل 
تحويل األموال أو سداد المدفوعات أو الخدمات االستشارية المتعلقة بالمنتجات المالية )مثل 

التوصية بشراء األسهم وبيعها أو الربط مع حسابات المستخدم البنكية(.

©
ظة 2023 

ق محفو
سعودية - جميع الحقو

ك ال
فنت

2 القواعد التنظيمية اإلرشادية الخاصة بتقديم منتجات وخدمات جديدة رقم 39100000163 بتاريخ 01/18/ 1439هـ
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 )Regtech( 6. التقنيات التنظيمية

تتضمن التقنيات التنظيمية )Regtech( استخدام التقنية لدعم المؤسسات المالية في 
االمتثال للوائح الخدمات المالية. ويمكن لشركات التقنية المالية تطوير حلول للتقنيات 

التنظيمية التي ال تجري أنشطة منظمة، ولكنها تدعم المؤسسات المالية بهدف االمتثال.

وتتضمن أمثلة حلول التقنيات التنظيمية ما يلي:

البرمجيات التي تستخدم قواعد بيانات خارجية ألتمتة عمليات التحقق الالزمة	 
KYC / AML ألنشطة

أدوات تحليل البيانات التي تشغلها المؤسسات المالية، والتي تعمل على ٔاتمتة 	 
تحليل البيانات للعثور على أنماط الكتشاف الجرائم المالية / العمليات االحتيالية

البرمجيات التي تعمل على اإلبالغ التلقائي لمسؤولي االمتثال بأحدث مستجدات 	 
المتطلبات التنظيمية التي يجب على المؤسسات المالية االمتثال لها، والتي 

تعمل أيًضا على تحضير مسؤولي االمتثال للتغيرات التنظيمية المستقبلية 
األدوات التي يمكنها ٔاتمتة تدقيق البيانات التشغيلية كجزء من عملية التدقيق الداخلية 	 

االعتبارات الرئيسية 

ال تخضع حلول التقنيات التنظيمية للتنظيم في الوقت الراهن إذا لم تستخدم في تقديم 
خدمات مرخصة/مصرحة. إال أنه عليها االمتثال باللوائح الموجودة مثل الالئحة المتعلقة 

باستخدام البيانات المالية ونقلها. بما أن معظم الشركات التي يحتمل استخدامها لحلول 
التقنيات التنظيمية تكون خاضعة للتنظيم، فإن الشركات المالية التي تستخدم الحل ستتحمل 

المسؤولية وبالتالي ستكون ملزمة باالمتثال باللوائح المتعلقة بهذا المجال.3

)Gamification( 7. التطبيقات المبنية على التلعيب

يشير مصطلح "Gamification" إلى أحد أساليب استخدام األلعاب لتشجيع المستخدمين 
على االنخراط بصورة أكبر في موضوع معين. حيث يمكن استخدام هذه التطبيقات لمحاكاة 

األنشطة المالية إلشراك األفراد أو تثقيفهم. ونظًرا لعدم تنفيذها ألي أنشطة مالية فعلية، 
فلن يتم اعتبارها ضمن األنشطة المنظمة. يمكن أن تعمل شركات التقنية المالية على تطوير 
حلول التطبيقات المبنية على التلعيب )Gamification( للمساعدة في دعم التثقيف المالي 

بدرجة أكبر وزيادة الشمول المالي. حيث يمكن اعتبارها خدمات مستقلة أو خدمات إضافية 
لزيادة المشاركة في أحد المنتجات المنَظمة المقدمة من إحدى الجهات المرخصة / المصرحة. 

تتضمن أمثلة حلول التطبيقات المبنية على التلعيب )Gamification( التي يمكن أن تطورها 
شركات التقنية المالية ما يلي:

محاكاة التداول في أسواق األوراق المالية *على أن ال يترتب عليها تقديم 	 
توصيات فيدخل في نطاق األعمال المنظمة من قبل هيئة السوق المالية

 التطبيقات التي تشجع العمالء على االدخار من أجل أهداف محدده )من دون إتمام 	 
المعامالت بالنيابة عنهم(

أدوات الواقع االفتراضي التي تعّرف الشباب على كيفية عمل الخدمات المصرفية	 

©
ظة 2023 

ق محفو
سعودية - جميع الحقو

ك ال
فنت

3 القواعد التنظيمية اإلرشادية الخاصة بتقديم منتجات وخدمات جديدة رقم 39100000163 بتاريخ 01/18/ 1439هـ، المادتان 20 )هـ( و 59 

من لوائح هيئة السوق المالية بشأن األشخاص المخولين فيما يتعلق بالتعاقد الخارجي ومتطلبات التفويض
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االعتبارات الرئيسية 

تركز التطبيقات المبنية على التلعيب )Gamification( على دعم التعليم والوعي، وال يجب 
على الحلول الترويج ألي شيء يتعارض مع لوائح الجهات التنظيمية )مثل الترويج ألي ممارسات 

غير قانونية أو غير دقيقة(.

إذا كانت شركة التقنية المالية غير منخرطة في أي أنشطة خاضعة للتنظيم، فيمكن للشركة 
أن تقدم طلًبا للحصول على سجل تجاري )CR( من وزارة التجارة وأن تبدأ أعمالها بمجرد تلقي 

السجل التجاري. وبخالف ذلك، إذا كانت شركة التقنية المالية منخرطة في أنشطة تحتاج للخضوع 
إلى التنظيم، فإن القسم التالي يناقش الخيارات الثالثة التي يمكن وضعها في عين االعتبار.

8.التمويل الجماعي القائم على المكافآت

تمّكن منصات التمويل الجماعي األفراد من التبرع بمبالغ مالية بسيطة نسبًيا للشركات أو 
المشاريع مقابل مكافآت غير متعلقة بحقوق الملكية )مثل تمويل تطوير لعبة جديدة مقابل 

الحصول على اللعبة فور إنتاجها(. ُيقارن التمويل الجماعي بالتجارة اإللكترونية حيث يمكن 
للشركات استخدامه في الشراء المسبق لتمويل تطوير المنتجات.

االعتبارات الرئيسية 

ال تخضع منصات التمويل القائمة على المكافآت لتنظيم البنك المركزي السعودي و هيئة 
السوق المالية، بشرط أال تكون المنصات مرتبطة باألوراق المالية أو تقديم أي عائد مالي. 

ولكن قد تحتاج لالمتثال للوائح وزارة التجارة التنظيمية وقد يكون عليها االمتثال بلوائح تنظيمية 
من وزارات أخرى أيًضا، على سبيل المثال، يجب على منصات التمويل الجماعي القائمة على 

المكافآت والمتعلقة بالتبرعات االمتثال للوائح التنظيمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية 
االجتماعية. كما يجب التنوية بأنه يتطلب على مثل هذة النشاطات الحصول على حساب 
تجميعي  من احد البنوك الخاضعة للوائح البنك المركزي السعودي، حرًصا لالمتثال بنظام 

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

فــي حــال كانــت شــركة التقنيــة الماليــة غيــر متأكــدة إذا مــا كانــت أنشــطتها خاضعــة 
ــت  ــم المســار التشــريعي، وفــي حــال كان ــأداة تقيي ــم، فيمكــن االســتعانة ب للتنظي

ــزال غيــر متأكــدة فباإلمــكان استشــارة فريــق فنتــك الســعودية.  الشــركة الت
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ماذا لو كنت تقدم خدمات خاضعة للتنظيم؟

الخطوة األولى: معرفة المتطلبات التنظيمية ذات العالقة بتقديم 
نشاط التقنية المالية

فيما يلي اللوائح التنظيمية/ اإلرشادات الحالية لشركات التقنية المالية التي تم إصدارها:

المدفوعات:

مقدمي خدمات المدفوعات

أصدر البنك المركزي السعودي القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات للشركات 
المرتبطة بأنشطة الدفع مثل تنفيذ عمليات المدفوعات وإصدار وسائل الدفع والمحافظ 

اإللكترونية وتحويل األموال وسحب المبالغ النقدية وخدمات تسديد الدفعات وخدمات 
معلومات الحساب.

هناك أربعة تراخيص تستطيع شركات التقنية المالية أن تتقدم بطلبها:

شركة المدفوعات الصغيرة – تمّكن جميع أنشطة المدفوعات المذكورة 	 
في اللوائح، باستثناء تقديم خدمات المدفوعات عابرة للحدود وإصدار 

المحافظ اإللكترونية )يوجد حدود على قيمة المدفوعات(
شركة المدفوعات الكبيرة – تمّكن جميع األنشطة المذكورة باستثناء 	 

إصدار المحافظ اإللكترونية )بدون حدود على قيمة المدفوعات(
شركة النقود اإللكترونية الصغيرة )المحافظ اإللكترونية( – تمّكن 	 

جميع أنشطة المدفوعات المذكورة في اللوائح، بما في ذلك إصدار 
المحافظ اإللكترونية )يوجد حدود على قيمة المدفوعات(

شركة النقود اإللكترونية الكبيرة )المحافظ اإللكترونية( – تمّكن جميع أنشطة 	 
المدفوعات المالية المذكورة في اللوائح، بما في ذلك إصدار المحافظ 

اإللكترونية )يوجد حدود على بعض الخدمات ومنها التحويل الدولي(
يمكنكم االطالع على القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات هنا

معالجة المدفوعات

 أي شركة تقدم حل تقني مالي قائم على معالجة المدفوعات فقط وال يقوم باإلحتفاظ 
باألموال يمكن أن يتقدم للحصول على اعتماد من قبل المدفوعات السعودية من 

غير الحاجة إلى التقدم للحصول على ترخيص بموجب لوائح مزود خدمات الدفع، مما 
سيسمح بمعالجة جميع مدفوعات مدى أما إذا كان يتضمن معالجة المدفوعات باستخدام 

البطاقات العالمية )مثل ماستركارد أو فيزا( فيجب التواصل مع مقدمي البطاقات العالمية 
لتلقي الموافقات والشهادات ذات الصلة. يمكن لشركات التقنية المالية التقديم على 

المدفوعات السعودية من خالل البريد اإللكتروني:

Onboarding@SaudiPayments.com

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/RulesInstructions/DocLib1/payment_Ruls.pdf
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https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/BankingRules/SAMA_Bank_Licensing_Criteria_ar.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/RulesInstructions/InsuranceRulesAndRegulations/Rules_Governing_Insurance_Aggregation_Activities.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/BankingRules/Additional_Licensing_Guidelines_and_Criteria_for_Digital-Only_Banks_in_Saudi_Arabia-AR.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/BankingRules/SAMA_Bank_Licensing_Criteria_ar.pdf
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على من ينطبق هذا الخيار؟

ينطبق هذا الخيار لشركات التقنية المالية التالية:

التي ذكرت أنشطتها في القواعد التنظيمية/اإلرشادات	 

التمويل:

شركات التمويل االستهالكي المصغر

أصدر البنك المركزي السعودي قواعد تنظيم شركات التمويل االستهالكي المصغر والمسؤولة 
عن الشركات التي ترغب بتوفير أنشطة استهالكية مصغرة عن طريق التقنية المالية.

يمكنكم االطالع على قواعد تنظيم شركات التمويل االستهالكي المصغر هنا

قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين

أصدر البنك المركزي السعودي قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين. تشمل القواعد 
الشركات التي ترغب في تطوير منصات رقمية تجمع األموال من المستثمرين المؤهلين التي 

يتم إقراضها للشركات من خالل المنصة. 

يمكنكم االطالع على قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين المحدثة هنا

قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل

أصدر البنك المركزي السعودي قواعد تنظيمية للشركات المنخرطة في األنشطة المساندة 
للتمويل، ويمكنكم االطالع على قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل هنا

)BNPL( نشاط الدفع اآلجل

أصدر البنك المركزي السعودي إرشادات التقدم بطلب التصريح بمزاولة نشاط الدفع اآلجل.

يمكنكم االطالع على  اإلرشادات هنا

اإلطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرار اعتماد اإلطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية، 
وشمل على تحديث كل من : قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، 

والئحة مؤسسات السوق المالية، قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، وتعليمات 
الحسابات االستثمارية. يمكنكم االطالع على المزيد من التفاصيل هنا

معمل المصرفية المفتوحة

أطلق البنك المركزي السعودي معمل المصرفية المفتوحة وفق اإلطار التنظيمي للمصرفية 
المفتوحة. يوفر المعمل بيئة تقنية اختبارية؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تطوير 
واختبار وتصريح خدمات المصرفية المفتوحة؛ لضمان التوافقية مع اإلطار التنظيمي للمصرفية 

المفتوحة. كما يهدف المعمل إلى تمكين االبتكار وتسريع تطوير خدمات المصرفية المفتوحة 
في المملكة. إذ تم التركيز في النسخة األولى من خدمات المصرفية المفتوحة على خدمة 

معلومات الحساب )Account Information Service(، على أن يكون التركيز في النسخة الثانية 
.)Payment Initiation Service( على خدمة إنشاء المدفوعات

يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني لبرنامج المصرفية المفتوحة لمزيد من المعلومات هنا 

OB@SAMA.GOV.SA :أو التواصل مع فريق البرنامج عبر البريد اإللكتروني

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/RulesInstructions/FinanceRules/Rules_Regulating_Consumer_Microfinance_Companies-AR.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/RulesInstructions/FinanceRules/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A9.pdf
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/FinanceRules/Finance_2.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/RulesInstructions/FinanceRules/BNPL_Guidelines_ar.pdf
https://cma.org.sa/Market/News/pages/CMA_N_3164.aspx#:~:text=.....%20......%20........%20......%20......
https://www.openbanking.sa/
mailto:OB%40SAMA.GOV.SA?subject=
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الخطوة الثانية: خيارات أخرى لشركات التقنية المالية المنخرطة في 
أنشطة مرخصة/مصرحة

نسلط الضوء أدناه على عدد من الخيارات التي يمكن أن تنظر فيها شركات التقنية المالية التي 
تخطط للقيام بأنشطة منظمة. وقد أدرجت هذه الخيارات بهدف مساعدة شركة التقنية المالية 

في الدخول إلى السوق بشكل مباشر.

نأمل أن يساعد هذا القسم بتعزيز بعض األفكار التي تستطيع شركات التقنية المالية أن 
تستخدمها، كما نود التوضيح أن الخيارات لن تكون قابلة للتطبيق بالنسبة لجميع شركات التقنية 

المالية.

الخيار األول: تعديل نموذج األعمال لينحصر على مزاولة أنشطة غير مرخصة/
مصرحة في الوقت الراهن من البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق 

المالية

قد تشتمل بعض منتجات وخدمات التقنية المالية على أنشطة منظمة، وغيرها من األنشطة 
غير الخاضعة للتنظيم حالًيا. إذا أمكن، يستطيع مقدم الطلب تغيير نموذج األعمال، للتوقف عن 

إجراء األنشطة المنظمة وإطالق الشركة في البداية فقط باستخدام األنشطة التي ال تخضع ألي 
تنظيم في الوقت الراهن األمر الذي سيسمح لشركة التقنية المالية بالبدء بالعمل في السوق 

)أي ال يتطلب ترخيص / تصريح في الوقت الراهن وفًقا للجهات التنظيمية ذات العالقة(.

 الحًقا، يستطيع مقدم الطلب توسيع نموذج األعمال ليشمل أنشطة منظمة عند القدرة على
اإللتزام بالمتطلبات التنظيمية لذات النشاط.

كيف يمكن تغيير نموذج األعمال؟

قّسم نموذج عملك إلى األنشطة المختلفة المزمع تنفيذها. 1

حّدد األنشطة المنفذة التي تحتاج إلى ترخيص/تصريح . 2

بالنسبة لألنشطة المرخصة/المصرحة؛ حدد ما إذا كان يمكن التعاقد مع كيان مرخص/. 3
مصرح إلجراء األنشطة المرخصة/المصرحة )ُموضح في الخيار الثاني( أو إيقافها.
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مثال

يوفر التطبيق المالي الشخصي القدرة على استخدام التطبيقات المبنية على التلعيب 
)Gamification( التي تشّجع على ادخار أموالهم واستثمارها.

قّسم نموذج عملك إلى األنشطة المختلفة المزمع تنفيذها. 1

التطبيقات المبنية على التلعيب )Gamification( لتشجيع االدخار	 
االدخار في الصناديق االستثمارية التي تملكها شركات التقنية المالية	 

حدد األنشطة المرخصة/المصرحة. 2

أنشطة التطبيقات المبنية على التلعيب )Gamification( لتشجيع 	 
االدخار )نشاط غير مرخص/مصرح في الوقت الراهن(

االدخار في صناديق االستثمار الخاصة بهم )نشاط مرخص(	 

تغيير نموذج األعمال للتعاقد مع كيان مرخص/مصرح إلجراء األنشطة . 3
المرخصة/المصرحة أو إيقاف األنشطة المرخصة/المصرحة

فبداًل من تقديم نشاط االدخار في صناديق االستثمار، باإلمكان تقديم 	 
خدمة التطبيقات المبنية على التعليب )Gamification( للبنوك أو 

صناديق االستثمار لتشجيع االدخار أو االستثمار في الصناديق األخرى

يمكن اعتبار هذا الخيار كحل قصير المدى بينما تقوم بالتقدم بطلب للحصول على ترخيص/تصريح 
لممارسة األنشطة المرخصة/المصرحة.

قد ال يكون هذا الخيار قاباًل للتطبيق لجميع شركات التقنية المالية، ولكنه قد يكون طريقة 
مفيدة لشركات التقنية المالية التي تبحث عن طريقة سريعة لبدء بعض العمليات ومن ثم تكيف 

نموذجها مع المتطلبات التنظيمية ذات العالقة.

على من ينطبق هذا الخيار؟

ينطبق هذا الخيار لشركات التقنية المالية التالية:

يمكن تقسيم نموذج عملها إلى أنشطة مرخصة/مصرحة وأنشطة غير مصرحة/مرخصة، 	 
وتغيير نموذج العمل إليقاف األنشطة التي تتطلب لترخيص/تصريح أو التعاقد مع كيان 

مصرح/مرخص للممارسة األنشطة المصرحة/المرخصة.
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البنك المركزي السعودي:

هنا

هيئة السوق المالية:

هنا

الجهات الخاضعة للتنظيم تتضمن:

 مــن المهــم مالحظــة أنــه عنــد عقد شــراكة مــع كيان مرخص/مصــرح، فيجب أن ترتبط األنشــطة 
التــي يتــم إجراؤهــا بالترخيــص المحــدد للشــريك. علــى ســبيل المثــال لــن تتمكــن شــركة تقنيــة 
ــي ألن  ــر تمويل ــول فــي شــراكة مــع شــركة تأجي ــة مــن الدخ ــالت المالي ــة خاصــة بالتحوي مالي

شــركة التأجيــر التمويلــي لــن تكــون مرخصة/مصرحــة للقيــام بأنشــطة تحويــل األمــوال.

الخيار الثاني: عقد شراكة مع كيان مرخص/مصرح أو االستعانة بكيان مرخص/
مصرح لممارسة األنشطة المرخصة/المصرحة

إذا رغبت إحدى شركات التقنية المالية بالتعاقد مع جهة مرخصة/مصرحة )"الشريك"( بالنشاط 
المالئم لتقديم خدمات متكاملة بحيث تقدم شركة التقنية المالية الجوانب غير المنظمة 

حتى الوقت الراهن والجهة المرخصة/المصرحة تقدم الجوانب المنظمة مع مراعاة االلتزامات 
والمسؤوليات الواردة في المتطلبات التنظيمية الصادرة عن الجهة التنظيمية ذات العالقة.

ونشير أيًضا إلي حاجة الشريك المرخص/المصرح بالبحث وفهم المنتج بجميع أبعاده قبل 
الموافقة على الدخول في شراكة؛ إذ أنه سيكون مسؤواًل عن المنتج أو الخدمة التي يتم 

تقديمها.

قد يحتاج الشريك إلى طلب عدم ممانعة من الجهات التنظيمية ذات الصلة بمجرد التوصل إلى 
اتفاق مبدئي بين شركة التقنية المالية والشريك، ويجب عليه التواصل مع الجهة التنظيمية 

لمتابعة أي عملية موافقة مطلوبة.

مثال

 ستعتبر شركة التقنية المالية المختصة بإقراض النظير للنظير والتي تقدم قروًضا للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة نشاًطا مرخص/مصرح. لكن لو قامت شركة التقنية المالية بإقامة 
شراكة مع شركة إيجار تمويلي أو بنك والمسموح لهما بالقيام أنشطة اإلقراض( وقام 

الكيان المرخص/المصرح بممارسة أنشطة اإلقراض بينما تقدم شركة التقنية المالية الدعم 
في إنشاء القروض وإدارتها، ستسمح هذه الشراكة لشركة التقنية المالية بالعمل في 

السوق السعودي رهًنا بموافقة البنك المركزي السعودي على الشراكة.

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/LicenseEntities/Pages/default.aspx
https://cma.org.sa/Market/AuthorisedPersons/Pages/default.aspx
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يجــب التنويــه أنــه إذا كانــت شــركة التقنيــة الماليــة ســتتعاقد مــع كيــان مرخص/مصــرح 
لممارســة نشــاط مرخص/مصــرح ولكنــه غيــر مذكــور بشــكل صريــح فــي اللوائــح، 
فعلــى شــركة التقنيــة الماليــة والكيــان المرخص/المصــرح التقديــم علــى بيئــة تجريبيــة 

)ُموضــح فــي الخيــار الثالــث(.

الشراكة مع الكيانات المرخص لها من البنك المركزي السعودي

ٔاعد البنك المركزي السعودي قواعد ارشادية حول األنشطة التي يمكن للبنوك إسنادها 
ٕالى مؤسسات خارجية مثل شركات التقنية المالية. اضغط هنا للحصول على المزيد من 

المعلومات.

كما أصدر البنك المركزي السعودي قواعد الئحة اإلسناد الخاصة بشركات التأمين وإعادة 
التأمين وأصحاب المهن الحرة وقواعد الئحة اإلسناد الخاصة بشركات التمويل. 

يمكنكم االطالع على قواعد الئحة اإلسناد الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين 
وأصحاب المهن الحرة هنا

ولالطالع على قواعد الئحة اإلسناد الخاصة بشركات التمويل هنا

 إذا كانت شركة التقنية المالية تقدم الخدمات التي تغطيها هذه القواعد االرشادية، 
فإنه يسمح للجهات المرخصة من البنك المركزي السعودي بإسناد هذه المتطلبات إلى 
شركة التقنية المالية، شريطة الحصول على موافقة إدارة التفويض في البنك المركزي 

السعودي لكن كما ذكر أعاله، من المرجح أن يقوم الشريك بالبحث لفهم األبعاد المختلفة 
للمنتج المقدم من شركة التقنية المالية قبل إسناده، ألن الشريك سيكون مسؤواًل في 

حال وجود أي مشاكل تتطلب مراجعة تنظيمية.

الشراكة مع الكيانات المرخص لها من هيئة السوق المالية 

وفًقا للمادة 59 من الئحة مؤسسات السوق المالية الخاصة بهيئة السوق المالية، يجوز 
ألي كيان مرخص )ٔاي شخص مفوض( تفويض مهام أخرى لطرف خارجي شريطة وضع 

ترتيبات وقائية مناسبة. اضغط هنا لالطالع على هذه الترتيبات.

أطلقت فنتك السعودية دليل القطاع والذي يشمل مقدمي الخدمات المالية المهتمين 
بتقديم خدمات لشركات التقنية المالية. اضغط هنا لالطالع على دليل القطاع.

على من ينطبق هذا الخيار؟

ينطبق هذا الخيار لشركات التقنية المالية التالية:

يمكنها تقسيم نموذج عملها إلى أنشطة مرخصة/مصرحة وأنشطة غير مرخصة/مصرحة	 
تمارس أنشطة مرخصة/مصرحة ومذكورة بشكل صريح في اللوائح الحالية	 
يمكنها عقد شراكة مع كيان مرخص/مصرح لممارسة األنشطة المصرحة/المرخصة	 

دليل قطاع التقنية المالية

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/BankingRules/Rules_on_Outsourcing-AR.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/LawsRegulations/InsuranceRulesAndRegulations/II_4600_Outsourcing_Regulation.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/RulesInstructions/FinanceRules/_%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A5%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84.pdf
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/Documents/CapitalMarketInstitutionsRegulationsAr.pdf
https://fintechsaudi.com/directory/?lang=ar
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الخيار الثالث: دخول البيئة التجريبية التشريعية 

طورت كل من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ٔاطر اختبار تنظيمية خاصة بها 
توفر بيئة لشركات التقنية المالية الختبار منتجات التقنية المالية المبتكرة.

ُصِممت البيئة التجريبية التشريعية لدعم التقنيات واألنشطة الجديدة التي لم يتم ذكرها 
بشكل صريح في اللوائح ولكنها ذات طبيعة يمكن ٔان تخضع للتنظيم من قبل البنك 

المركزي السعودي ٔاو هيئة السوق المالية. وتشمل األمثلة على ذلك التداول الجماعي، 
وأعمال التقنية المالية المرتبطة باألوراق المالية المشفرة، واألصول الرقمية، وغيرها.

 البيئة التجريبية التشريعية لدى البنك المركزي السعودي 

يمكن وصف البيئة التجريبية التشريعية كإطار تنظيمي يعمل بمثابة "مساحة ٓامنة" ُيمنح 
فيها المتقدمون موافقة مشروطة الختبار حلول مبتكرة جديدة لقطاع التقنية المالية في 

ظل مجموعة من الشروط والقيود المصممة لحماية المستهلكين. 

اضغط هنا لالطالع على اإلطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية لدى البنك المركزي 
السعودي.

لدى البيئة التجريبية التشريعية عملية اختيار منظمة:

 
ً

 ً

ً 60

ً 120
ً

ً 12

يمكنكم االطالع على األنشطة التي يتم اختبارها حالًيا في البيئة التجريبية التشريعية من هنا 

 
ً

 ً

ً
ً

ً 12
بمجرد أن يصبح مقدم الطلب جاهًزا من الناحية

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/-SandBox/Documents/Regulatory_Sandbox_Framework-AR.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/-sandbox/pages/permitted-fintechs.aspx
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 يجب على المتقدمين للبيئة التجريبية التشريعية الخاصة 
بالبنك المركزي السعودي استيفاء المعايير التالية: 

عرض المنتجات والخدمات التي تقدم ابتكاًرا حقيقًيا للمملكة العربية السعودية 	 
)تختلف عن العروض الحالية ، أو استخدام تقنية جديدة، أو غير ذلك.(

ضمان فائدة المنتجات والخدمات للمستهلكين )وكذلك ضمان وضع 	 
المخاطر التي يتعرض لها المستهلكون في عين االعتبار(

التوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي	 
ضمان جاهزية المنتجات والخدمات لالختبار	 
وضع خطة الخروج من البيئة التجريبية التشريعية	 

باإلضافة إلى شروط استيفاء معايير األهلية، من المهم للمتقدمين مراعاة ما يلي:

لن تستقبل البيئة التجريبية التشريعية أي تقديمات متعلقة 	 
بالنشاط إذا ُأصدرت اللوائح الخاصة به.

يحتاج مقدمو الطلبات إلى إظهار إجراءات واضحة إلدارة المخاطر بما في ذلك تفاصيل 	 
عن امتثالهم للوائح األمن السيبراني المحلية، وعمليات إدارة المخاطر المتعلقة بالبيانات، 

وحماية المستهلك، ومكافحة غسل األموال / ومعايير اعرف عميلك، وغيرها.
يجب أن تركز الطلبات على نشاط معين، وتطوير خطة عمل مدروسة ومنظمة 	 

جيًدا، وإذا تأهلت إلجراء مقابلة يجب أن يكون لديك عرض تقديمي منظم.

البيئة التجريبية التشريعية متاحة للجهات التالية:

الجهات المرخص لها من البنك المركزي السعودي، مثل البنوك وشركات تحويل 	 
األموال ومجموعات التٔامين وغيرها من التي ترغب في اختبار حل ابتكاري لم يتم 

ذكره بشكل صريح في الالئحة الحالية ٔاو في مجال ال تشمله التصاريح الحالية
شركات التقنية المالية التي مقرها المملكة العربية السعودية ٔاو شركات التقنية 	 

المالية العالمية التي لديها تقنية ثبتت فعاليتها ويمكنها أن تحظى بوجود محلي 
في المملكة العربية السعودية بحلول الوقت الذي يبدأون فيه االختبار.

يمكن للشركات التي تستوفي المعايير المذكورة ٔاعاله التقدم بطلب ٕالى البيئة التجريبية 
التشريعية من خالل تعبئة النموذج المتاح في موقع البنك المركزي السعودي هنا.

مختبر التقنية المالية لدى هيئة السوق المالية 

أصدرت هيئة السوق المالية تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية التي تهدف ٕالى توفير إطار 
تنظيمي يعزز ابتكارات التقنية المالية في السوق المالية داخل المملكة. 

وفًقا لتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية، يمنح تصريح تجربة التقنية المالية لمقدمي الطلبات 
المجتازين لمعايير ومتطلبات التصريح وذلك لدخولهم ضمن مختبر التقنية المالية لتجربة نماذج 

األعمال المبتكرة ذات العالقة بالسوق المالية ضمن أطر تنظيمية معينة وفترة زمنية والمحددة 
بعامين من تاريخ بدء ممارسة العمل، وبعد انتهاء هذه الفترة يتم تقييم مالئمة منتج التقنية 
المالية لتقديمه على نطاق أوسع أو إنهاء التجربة وطلب تنفيذ استراتيجية التخارج من الشركة 

المصرح لها وذلك بحسب نتائج ومؤشرات التجربة.

يمكن االطالع على متطلبات مختبر التقنية المالية لدى هيئة السوق المالية هنا.

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/-SandBox/Pages/forms.aspx
https://cma.org.sa/Market/Fintech/Pages/Default.aspx
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قــد يكــون هنــاك مقدمــي طلــب معينيــن لديهــم أنشــطة خاضعــة لتنظيــم البيئة 
التجريبيــة التشــريعية للبنــك المركــزي الســعودي ومختبــر التقنيــة الماليــة لهيئــة 
الســوق الماليــة. تعمــل هاتيــن الجهتيــن مًعــا بشــكل وثيــق وســيكون بإمكانهمــا 

إرشــادك للبيئيــة التجريبيــة المناســبة لطلبــك. 

يستقبل مختبر التقنية المالية نماذج أعمال التقنية المالية المبتكرة ذات العالقة بأنشطة السوق 
المالية، على سبيل المثال:

األوراق المالية المشفرة	 
المستشار اآللي	 
التداول االجتماعي	 
استخدام السجالت الموزعة )DLT( في الترتيب إلصدار االوراق المالية وحفظها	 

يرحب مختبر التقنية المالية بجميع النماذج المتعلقة بالسوق المالية والتي 
تستوفي المعايير المشار لها في تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية

وبوجه عام يجب ٔان يستوفي مقدم الطلب المعايير الرئيسية التالية:

أن تكون منتجات أو خدمات التقنية المالية مرتبطة بأنشطة األوراق 	 
المالية )أي ضمن نطاق عمل هيئة السوق المالية(

أن يؤدي منتج التقنية المالية المقترح إلى تعزيز االبتكار في 	 
التقنية المالية وتعزيز النمو الكبير في السوق المالية 

ٔان يكون منتج التقنية المالية المقترح في مرحلة متقدمة بما يكفي من 	 
التطوير لتسمح بتجربته خالل فترة تصريح تجربة التقنية المالية المحددة 

يستقبل مختبر التقنية المالية بهيئة السوق المالية المتقدمين من داخل وخارج المملكة لتقديم 
طلبات الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية لمنتجات وخدمات التقنية المالية ذات العالقة 

بأنشطة األوراق المالية. باب التقديم مفتوح طوال العام، ويتم مراجعة وتقييم هذه الطلبات 
خالل دفعات. يمكن للراغبين في التقدم ٕالى مختبر التقنية المالية لدى هيئة السوق المالية القيام 

بذلك من خالل نموذج الطلب في الرابط هنا.

بمجرد إكمال نموذج الطلب، يمكن لمقدم الطلب إرسال النموذج ٕالى البريد اإللكتروني الخاص 
FinTech.ExPermit@cma.org.sa :بمختبر التقنية المالية

على من ينطبق هذا الخيار؟
ينطبق هذا الخيار لشركات التقنية المالية التالية:

ــة ٕاال ٔان طبيعــة األنشــطة 	  ــح فــي الالئحــة الحالي ــورة بشــكل صري ــر مذك تقــوم بأنشــطة غي
ــن أنهــا يجــب ٔان تخضــع للتنظيــم. تبي

الجهــات 	  التــي وضعتهــا  التنظيميــة  التجريبيــة  البيئــات  إلــى  الدخــول  اســتوفت معاييــر 
التنظيميــة.

https://cma.org.sa/Market/Documents/%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%ad%20%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9.docx
mailto:FinTech.ExPermit%40cma.org.sa?subject=
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أطلقت فنتك السعودية نسخة تجريبية من أداة تقييم المسار التشريعي لشركات التقنية 
المالية، وهي أداة مصممة لمساعدة أصحاب األعمال في فهم المسارات التشريعية 

ألنشطتهم.

ستوفر األداة دالئل رفيعة المستوى فيما يتعلق بالتالي:

إذا كان نشاط التقنية المالية المقترح خاضع للتنظيم	 
في حال خضوع النشاط للتنظيم، يتم توضيح الجهة التشريعية	 
الخيارات الحالية المتاحة لوضع النشاط في السوق	 
اللوائح التنظيمية المتعلقة بالتقنيات المختلفة التي قد يتم تشغيلها	 

األداة متاحة للجميع، وال تتطلب مشاركة معلومات شخصية، ويمكن إتمام عملية التقييم في 
أقل من خمس دقائق وبنتائج فورية. اضغط هنا لالطالع على األداة.

أداة تقييم المسار التشريعي لشركات التقنية 
المالية

https://fintechsaudi.com/regulatory-assessment-tool/?lang=ar
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كيفية التواصل مع الجهات التنظيمية؟ 

البنك المركزي السعودي

يمكنك التواصل مع فريق البيئة التجريبية التشريعية لدى 
البنك المركزي السعودي عبر البريد اإللكتروني أدناه بشأن أي 

استفسارات متعلقة بالبيئة التجريبية التشريعية

Sandbox@sama.gov.sa

فنتك السعودية

تواصل في البداية مع فريق فنتك السعودية 
والذي سيقدم المشورة والدعم والتواصل مع 

الجهات التنظيمية.

info@fintechsaudi.com

هيئة السوق المالية

 يمكنك التواصل مع فريق مختبر التقنية المالية لدى هيئة السوق 
المالية بخصوص أي استفسارات متعلقة بمختبر التقنية المالية عبر 

البريد اإللكتروني أدناه

FinTech.ExPermit@cma.org.sa

لدى البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية وسائل اتصال محددة للراغبين في التحقق 
مما إذا كان نموذج األعمال الخاص بها خاضع للتنظيم.
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نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 يجب على شركات التقنية المالية االمتثال لنظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ولوائحه 
التنفيذية الصادر من مجلس الوزراء السعودي.

كما أصدر كل من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، بما يتفق مع اللوائح، قواعد 
.)KYC( مرتبطة بمجاالت أنشطتها، ويشمل ذلك معايير التعرف على العميل

اضغط هنا لالطالع على نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب مع القواعد التنظيمية 
للبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية.

األمن السيبراني

يجب على شركات التقنية المالية أخذ مبادئ األمن السيبراني المرتبطة بالسرية والسالمة 
والتوافر بعين االعتبار.

تعد الهيئة الوطنية لألمن السيبراني مسؤولة عن كل ما له عالقة باألمن السيبراني في 
المملكة العربية السعودية، وقد أطلقت ضوابط األمن السيبراني األساسية، والتي يجب 

على جميع الشركات الخاصة التي توفر بنية تحتية وطنية حساسة االمتثال بها. كما يشمل هذا 
الشركات الخاصة المنخرطة في أنشطة تقديم خدمات أساسية واألمن والدفاع الوطني أو 

المجاالت بالغة األهمية في االقتصاد السعودي. 

وبالتوافق مع ضوابط الهيئة الوطنية لألمن السيبراني، أطلق البنك المركزي السعودي وهيئة 
السوق المالية إرشادات للشركات الخاضعة لتنظيمها. يتم مشاركة إرشادات األمن السيبراني 

لمختبر التقنية المالية  لهيئة السوق المالية كجزء من المتطلبات التنظيمية لتصريح تجربة التقنية 
المالية. يمكنك االطالع على الدليل االسترشادي لألمن السيبراني لمؤسسات السوق المالية 

لهيئة السوق المالية من هنا

كما يمكنك االطالع على إطار األمن السيبراني باللغة اإلنجليزية للبنك المركزي السعودي هنا.

تخزين البيانات في الحوسبة السحابية

هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية هي الهيئة المختصة باالتصاالت في المملكة، وقد أصدرت 
اإلطار التنظيمي للحوسبة السحابية والذي ينطبق على أي خدمة سحابية ُتقدم للعمالء الذين 
ف اإلطار التنظيمي  يمتلكون مقر إقامة أو عنوان عمل في المملكة العربية السعودية. ُيصنِّ

البيانات إلى أربع فئات في أمن المعلومات، ويقدم إرشادات حول التعامل مع كل فئة. اضغط 
هنا لالطالع على اإلطار التنظيمي للحوسبة السحابية.

مجاالت رئيسية أخرى يجب على شركات 
التقنية المالية أخذها بعين االعتبار

https://www.aml.gov.sa/ar-sa/Pages/RulesandRegulations.aspx
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Guides/Documents/Cyber_Security_Guidelines_for_Financial_Market_Institutions.pdf
https://www.sama.gov.sa/en-US/Laws/BankingRules/SAMA%20Cyber%20Security%20Framework.pdf
https://www.cst.gov.sa/ar/RulesandSystems/RegulatoryDocuments/Documents/CCRF_Ar.pdf
https://www.cst.gov.sa/ar/RulesandSystems/RegulatoryDocuments/Documents/CCRF_Ar.pdf
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تماشيًا مع اإلطار التنظيمي للحوسبة السحابية؛ أصدر كل من البنك المركزي السعودي وهيئة 
السوق المالية إرشادات حول استخدام الحوسبة السحابية. يمكنكم االطالع على إرشادات 

 SAMA Cyber Security( البنك المركزي السعودي في اإلطار التنظيمي لألمن السيبراني
Framework( ينص اإلطار على أن الشركات التي ينظمها البنك المركزي السعودي يجب 

بشكل مبدئي فقط أن تستخدم الخدمات السحابية الموجودة في السعودية، ولكن إذا أرادت 
الشركة استخدام الخدمات السحابية خارج السعودية فيجب عليها أن تحصل على موافقة صريحة 
من البنك المركزي السعودي. اضغط هنا لالطالع على إطار األمن السيبراني باللغة اإلنجليزية 
للبنك المركزي السعودي. كما يمكنكم االطالع على إرشادات هيئة السوق المالية في الدليل 

االسترشادي لألمن السيبراني لمؤسسات السوق المالية من هنا

معالجة المدفوعات من خالل مدى
تعد مدى الشبكة السعودية للمدفوعات حيث تربط جميع أجهزة الصرف اآللي والمواقع التجارية 

اإللكترونية المنتشرة على امتداد مناطق المملكة من خالل نظام مركزي لتمرير العمليات المالية. 
تمثل شبكة مدى معظم المدفوعات في المملكة وتشمل جميع مدفوعات بطاقات المدين. 
يمكن لشركات التقنية المالية التي تسعى إلى تطوير حل في قطاع التقنية المالية يتضمن 
معالجة المدفوعات من خالل شبكة مدى إما التقدم بطلب إلى المدفوعات السعودية ليتم 

اعتمادها الستخدام شبكة مدى أو الدخول في شراكة مع معالج دفع معتمد من قبل المدفوعات 
السعودية. يمكن لشركات التقنية المالية التقديم على المدفوعات السعودية من خالل البريد 

Onboarding@SaudiPayments.com    :اإللكتروني

معايير المالئمة
يطلب كل من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية من شركات التقنية المالية 

المصرحة/المرخصة تعيين مناصب قيادية تفي بالقواعد المالئمة والمناسبة التي أبرزوها. يلزم 
الحصول على عدم ممانعة للبنك المركزي السعودي الكتابية لتعيين األفراد لبعض المناصب 

القيادية. تجدون قائمة المناصب القيادية لشركات المدفوعات وشركات التقنية المالية التي تلزم 
الحصول على عدم ممانعة للبنك المركزي السعودي في الصفحة 6 من قواعد معايير المالئمة. 

أما بالنسبة لجميع المناصب األخرى، من المتوقع أن يكون لدى شركات التقنية المالية معايير 
وإجراءات واضحة لضمان استيفاء المرشحين المعينين للمتطلبات المالئمة. يمكنكم العثور على 

معايير المالئمة للبنك المركزي السعودي هنا

بالنسبة للشركات العاملة تحت ترخيص هيئة السوق المالية فبإمكانهم االطالع على المتطلبات 
للمناصب من خالل الئحة مؤسسات السوق المالية هنا.

أما بالنسبة لمتطلبات المناصب لشركات التقنية المالية المصرحة من قبل الهيئة؛ ستقوم الهيئة 
بتحديدها في المتطلبات التنظيمية اإلضافية التي تشاركها مع الشركات بعد التأكد من أهليتها.

السجل التجاري
للقيام بأي عمل، يجب أن يكون لدى شركتك سجل تجاري مرخص من وزارة التجارة عبر البوابة 

اإللكترونية هنا أو عبر المركز السعودي لألعمال هنا.

http://www.sama.gov.sa/en-US/Laws/BankingRules/SAMA%20Cyber%20Security%20Framework.pdf
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Guides/Documents/Cyber_Security_Guidelines_for_Financial_Market_Institutions.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/RulesInstructions/BankingRules/%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B6%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A.pdf
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/Documents/CapitalMarketInstitutionsRegulationsAr.pdf
https://business.sa/
https://efile.mci.gov.sa/ar/account/login?referrer=mci&client_id=C766CB1C-457D-4368-A2F5-1395E8D6FB89&returnUrl=/PreWizard
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االسئلة الشائعة

1. ما هو الحد األدنى المطلوب لرأس المال للشركات وكيف يمكن توظيفه؟

يتم تحديد الحد األدنى وفًقا لنموذج العمل لشركات التقنية المالية المتقدمة لدخول البيئة 
التجريبية التشريعية للبنك المركزي السعودي أو مختبر التقنية المالية لهيئة السوق المالية في 

المراحل المتقدمة من الطلب.

أما بالنسبة للتراخيص الخاصة بالنشاطات المختلفة )مثل: خدمات المدفوعات، والتمويل 
الجماعي و الخدمات المساندة للتأمين( سٌيطلب من شركات التقنية المالية التي تتقدم بطلب 

الحصول على الترخيص بتقديم نسبة معينة من مبلغ الضمان البنكي عند التقدم بطلب الترخيص 
لشركات التقنية المالية ) ٪20 من قيمة الضمان(، على أن يتم استيفاء كامل مبلغ الضمان 

البنكي قبل الترخيص النهائي.

لكل نشاط حد أدنى مختلف لرأس المال يتوافق مع مستوى المخاطر المتعلقة بالنشاط لذلك 
من المهم التحقق من االنظمة واللوائح الخاصة بالنشاط لفهم المتطلبات كافة باالضافة الى 

متطلبات رأس المال.

 )Retained Earnings( يكون الحد األدنى لرأس المال من رأس المال المدفوع واألرباح المحتجزة
وفي كثير من الحاالت يجب حجز نسبة سيولة صغيرة من الحد األدنى لرأس المال ولكن يمكن 

استخدام الباقي ألغراض تشغيلية. من المهم التحقق من التفاصيل المحددة في اللوائح الخاصة 
بكل ترخيص لمعرفة المتطلبات.

2. من يمكنه التقدم إلى البيئة التجريبية التشريعية التابعة للبنك المركزي السعودي / مختبر 
التقنية المالية التابع لهيئة السوق المالية؟

يمكن لشركات التقنية المالية التي تقدم أنشطة التقنية المالية المرخصة/المصرحة من قبل 
البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية ولكن لم تصدر األطر التنظيمية الخاصة بهذا 

النشاط التقدم للبيئة / المختبر.

لن يكون النشاط مؤهاًل للبيئة التنظيمية بمجرد إصدار األطر الخاصة بذلك النشاط من قبل الجهة 
التنظيمية، بل سيتطلب من شركات التقنية المالية التي تقدم حلول متعلقة بهذا النشاط التقدم 

مباشرًة للحصول على الترخيص المناسب.

3. كيف يمكنني التقدم بطلب إلى البيئة التجريبية التشريعية / مختبر التقنية المالية؟

يمكن التقديم على البيئة التجريبية التشريعية لدى البنك المركزي السعودي خالل أي وقت في 
السنة. سيقوم فريق البيئة التجريبية التشريعية بمراجعة الطلب عند التقديم وسيقومون بالرد 

على مقدم الطلب خالل 60 يوًما.

أما بالنسبة لمختبر التقنية المالية التابع لهيئة السوق المالية فباب التقديم مفتوح طوال العام، 
ويتم مراجعة وتقييم هذه الطلبات خالل دفعات.
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4. ما هي الوظائف التي تتطلب الكفاءات السعودية )سعودة(؟

ال توجد متطلبات محددة لوظائف تتطلب كفاءات سعودية بالنسبة لشركات التقنية المالية في 
البيئة التجريبية التشريعية ومختبر التقنية المالية.

توجد متطلبات لبعض المناصب التي تتطلب كفاءات سعودية لشركات التقنية المالية التي 
تتقدم بطلب للحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية. 

باإلمكان االطالع على القائمة الكاملة:

البنك المركزي السعودي هنا.

أما بالنسبة لمتطلبات هيئة السوق المالية للوظائف التي تتطلب كفاءات سعودية، تقوم الهيئة 
بتوضيحها للشركات خالل فترة طلب الترخيص. كما يمكنكم االطالع على قائمة الوظائف واجبة 

التسجيل وشروطها هنا

كما ال توجد متطلبات محددة لوظائف تتطلب كفاءات سعودية بالنسبة لشركات التقنية المالية 
التي ال تحتاج للتنظيم من قبل البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية.

5. كيف يمكنني معرفة إذا كان النشاط مرخص/مصرح؟

يمكنك استخدم أداة تقييم المسار التشريعي للتقنية المالية للبحث عن نشاطك / أنشطتك من 
هنا. 

إذا لم تتمكن من إيجاد نشاطك فيمكنك التواصل معنا عبر بريدنا اإللكتروني

info@fintechsaudi.com

6. هل يمكن تقديم طلب ترخيص لشركة تقنية مالية غير سعودية؟

يمكن ألي شركة تقنية مالية غير سعودية التقديم على البيئة التجريبية التشريعية / مختبر التقنية 
المالية دون وجود كيان محلي. ولكن في حال ُقبل طلب الشركة للدخول في البيئة التجريبية 

التشريعية يتطلب إنشاء كيان محلي.

فيما يخص شركات التقنية المالية التي تتقدم للحصول على ترخيص من البنك المركزي 
السعودي أو ترخيص من هيئة السوق المالية ستحتاج إلى كيان محلي كجزء من عملية تقديم 

الطلبات.

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/RulesInstructions/BankingRules/%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B6%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A.pdf
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/Documents/CapitalMarketInstitutionsRegulationsAr.pdf
https://fintechsaudi.com/regulatory-assessment-tool/?lang=ar
mailto:info%40fintechsaudi.com?subject=
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ملخص ألهم المصادر

األنشطة المنظمة من قبل البنك المركزي 
السعودي

مقدمو خدمات المدفوعات

أعمال وساطة التأمين اإللكترونية

اإلرشادات لطلب منح الترخيص للبنوك 
الرقمية

نشاط التمويل متناهي الصغر

شركات التمويل االستهالكي المصغر

نشاط التمويل الجماعي بالدين

الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط 
التمويل

الشراكة مع الكيانات المرخص لها من البنك 
المركزي السعودي

البيئة التجريبية التشريعية التابعة للبنك 
المركزي السعودي

نموذج التقديم للبيئة التجريبية التشريعية

قواعد الئحة اإلسناد الخاصة بشركات 
التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة

قواعد الئحة اإلسناد الخاصة بشركات 
التمويل 

متطلبات التعيين في المناصب القيادية

المصرفية المفتوحة

القائمة الكاملة لألنشطة التي ينظمها البنك المركزي 
السعودي

تفاصيل قواعد مقدمي خدمات المدفوعات

القواعد المنظمة ألعمال وساطة التأمين اإللكترونية

اإلرشادات والمعايير اإلضافية لطلب منح الترخيص 
للبنوك الرقمية في المملكة العربية السعودية

قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر 
المحدثة

قواعد تنظيم شركات التمويل االستهالكي المصغر

قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين 
المحدثة

قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل

تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث

متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات 
المالية الخاضعة إلشراف البنك المركزي السعودي

اإلطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة ومعمل 
المصرفية المفتوحة

اإلطار التنظيمي لألمن السيبراني ) باللغة اإلنجليزية (

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اإلرشادات لطلب منح الترخيص لمزاولة 
األعمال المصرفية 

اإلرشادات والمعايير األساسية لطلب منح الترخيص 
لمزاولة األعمال المصرفية

نشاط الدفع اآلجل 

اإلطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية لدى البنك 
المركزي السعودي

إرشادات التقدم بطلب التصريح بمزاولة نشاط الدفع 
اآلجل

 األمن السيبراني

اضغط هنا

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/LawsRegulations/Pages/default.aspx
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/RulesInstructions/DocLib1/payment_Ruls.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/RulesInstructions/InsuranceRulesAndRegulations/Rules_Governing_Insurance_Aggregation_Activities.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/BankingRules/Additional_Licensing_Guidelines_and_Criteria_for_Digital-Only_Banks_in_Saudi_Arabia-AR.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/BankingRules/SAMA_Bank_Licensing_Criteria_ar.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/FinanceRules/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A9.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/RulesInstructions/FinanceRules/Rules_Regulating_Consumer_Microfinance_Companies-AR.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/RulesInstructions/FinanceRules/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A9.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/FinanceRules/Finance_2.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/RulesInstructions/FinanceRules/BNPL_Guidelines_ar.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/BankingRules/Rules_on_Outsourcing-AR.pdf
https://www.sama.gov.sa/en-US/Laws/BankingRules/SAMA%20Cyber%20Security%20Framework.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/RulesInstructions/BankingRules/%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B6%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/RulesInstructions/BankingRules/%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B6%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A.pdf
https://www.openbanking.sa/
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/-SandBox/Documents/Regulatory_Sandbox_Framework-AR.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/LawsRegulations/InsuranceRulesAndRegulations/II_4600_Outsourcing_Regulation.pdf
http://sama.gov.sa/ar-sa/RulesInstructions/FinanceRules/_قواعد%20إسناد%20المهام%20الخاصة%20بشركات%20التمويل.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/-SandBox/Documents/Regulatory_Sandbox-Application_Form-AR.pdf
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اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا اإلطار التنظيمي للحوسبة السحابية لهيئة لهيئة
االتصاالت والفضاء والتقنية

تكليف جهات خارجية - المادة )59(

تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية

الشراكة مع الكيانات المرخص لها من هيئة 
السوق المالية - الئحة مؤسسات السوق 

المالية

األنشطة المنظمة من قبل هيئة السوق 
المالية - الئحة أعمال األوراق المالية

القائمة الكاملة لألنشطة التي تنظمها هيئة السوق 
المالية - المادة الثانية - نشاط األوراق المالية

https://cma.org.sa/Market/Documents/%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%ad%20%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9.docx
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/Documents/FinTech_ar.pdf
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/Documents/CapitalMarketInstitutionsRegulationsAr.pdf
https://cma.org.sa/Market/News/pages/CMA_N_3164.aspx
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Guides/Documents/Cyber_Security_Guidelines_for_Financial_Market_Institutions.pdf
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/Documents/Amended%20Securities%20Business%20Regulations-ar.pdf
https://fintechsaudi.com/directory/?lang=ar
https://fintechsaudi.com/regulatory-assessment-tool/
https://fintechsaudi.com/regulatory-assessment-tool/?lang=ar
https://www.aml.gov.sa/ar-sa/Pages/RulesandRegulations.aspx
https://www.cst.gov.sa/ar/RulesandSystems/RegulatoryDocuments/Documents/CCRF_Ar.pdf
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الجزء الثاني: إطار عمل لتأسيس شركة تقنية مالية محلية

يتمثل ٔاحد األهداف الرئيسية لمبادرة فنتك السعودية في دعم ريادة األعمال في قطاع التقنية 
المالية في المملكة. لذلك ٔاردنا ٔان نقدم لرواد األعمال المحليين ٕاطار عمل حول كيفية تطوير 

ٔاعمال التقنية المالية. ينقسم ٕاطار العمل هذا ٕالى 5 خطوات وتم تصميمه لمساعدة رواد 
األعمال على تكوين فكرة التقنية المالية وٕاثبات واختبار هذه الفكرة وبنائها لتصبح مشروًعا ناجًحا 

في قطاع التقنية المالية.

في حين ٔان هذا اإلطار قد ال يجيب عن كل أسئلة رائد األعمال، فٕاننا نٔامل ٔان يوفر نقطة انطالق 
جيدة لرواد األعمال لتقييم وبناء ٔافكار األعمال الخاصة بهم في قطاع التقنية المالية.

إطار عمل لتأسيس شركة تقنية 
مالية محلية

تقنية مالية

تأسيس

توظيف الكفاءات
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قد يكون لدى العديد من األشخاص فكرة تقنية مالية يرغبون في تقييمها. ولكن إذا لم يكن 
لديك فكرة، فيما يلي بعض األشياء التي يمكنك القيام بها للتوصل إلى فكرة تقنية مالية.

ٔافضل األفكار تٔاتي من تجارب الحياة 

فكر في المواقف المالية التي صادفتها والتي يمكن تحسينها من خالل التقنية. قد يكون هذا 
مرتبًطا بشراء منزل ٔاو التسوق ٔاو وضع ميزانية ٔاو استثمار ٔاو الحصول على قرض لتأسيس 

مشروع وما ٕالى ذلك.
فكر في العقبات الموجودة في العملية وكيف يمكن استخدام التقنية لتحسين تلك العملية.

ال تزال تعمل جاهًدا على التوصل ٕالى فكرة؟ جرب هذه المصادر: 

مصنع األفكار 
مصنع األفكار هو ٔاحد المصادر الرائعة للتوصل ٕالى عدة ٔافكار ال تتعلق فقط بـالتقنية المالية. 

ستستغرق هذه العملية حوالي 20 دقيقة يتم من خاللها البحث في اهتماماتك، وخبراتك، 
وشبكتك للتوصل ٕالى ٔافكار جديدة إلثباتها. اضغط هنا لالطالع على مستند ) باللغة اإلنجليزية ( 

من مصنع االفكار يتطرق لعملية توليد األفكار.

بطاقات طريقة ٔايديو 
صممت شركة أيديو 51 طريقة تفكير للمساعدة في ٕالهام اإلبداع والتعاون بين الفريق الواحد. 

تصف كل بطاقة طريقة واحدة وتتضمن قصة قصيرة عن كيفية استخدامها ومتى يتم ذلك.
يتم تقسيم البطاقات ٕالى ٔاربع فئات: التعلم والبحث والتساؤل والمحاولة، مما يجعل من السهل 

الرجوع ٕالى البطاقات وتصفحها وفرزها ومشاركتها.
اضغط هنا لشراء بطاقات طريقة ٔايديو.

ما هو شغفك؟ 

ٕاذا مضيت قدًما مع فكرة، فستخصص معظم وقتك لتطويرها. لذلك من المهم التركيز على 
قطاع تكون متحمًسا وشغوًفا به؛ فحياة رواد األعمال ليست دائًما سهلة، وبالتالي سيبقيك 

شغفك محفًزا في األوقات الصعبة.

1. تكوين فكرة تقنية مالية 

https://drive.google.com/file/d/1yD1ZVs8AvSh2nsOFIHsWoBvoZL_sawBD/view
https://www.ideo.com/post/method-cards
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بمجرد ٔان يكون لديك فكرة للعمل عليها، تنتقل للخطوة الثانية وتكمن في إثبات الفكرة والخروج 
بنموذج عمل قابل للتطبيق.

ابحث في قطاع التقنية المالية 

المرحلة األولى من ٕاثبات صحة فكرة تقنية مالية هي ٕاجراء ٔابحاث في المجال الذي ترغب في 
التركيز عليه، حيث يقضي رواد األعمال وقًتا في تعلم اتجاهات قطاع التقنية المالية وتحليل 

نماذج ٔاعمال المنافسين والدوافع الرٔييسية التي قد تحتاج ٕالى النظر فيها مثل التنظيم والتقنية 
واستعداد العمالء / الشركاء. ويعتبر تطوير فهم جيد لقطاع التقنية المالية أمًرا مهًما للتمكن من 

ٕاثبات صحة فكرة التقنية المالية الحديثة بشكل فعال.

لقد طورت فنتك السعودية مذكرة التقنية المالية )فنتك( لتقديم نظرة عامة على أهم توجهات 
التقنية المالية في تسعة مجاالت رئيسية في قطاع الخدمات المالية. اضغط هنا لالطالع على 

مذكرة التقنية المالية.

كما قامت فنتك السعودية بعمل ونشر عدًدا من الجلسات والندوات حول مجاالت مختلفة من 
التقنية المالية. يمكنك االطالع عليها من هنا

بمجرد االنتهاء من ٕاجراء بعض األبحاث، ستكون المرحلة التالية هي وضع نموذج العمل المناسب 
لك. هناك عدد من نماذج األعمال التي يمكن استخدامها. ونقترح استخدام نموذج العمل 

.Business Model Canvas

نموذج العمل 

يتيح لك نموذج العمل "Business Model Canvas" االطالع على جميع جوانب عملك التجاري 
بما في ذلك العمالء والموردون وموارد الدخل والتكاليف والتسويق وما ٕالى ذلك، وتعديل كل 

جزء حتى تصل ٕالى نموذج ٔاعمال يناسبك. اضغط هنا للمزيد من المعلومات حول نموذج العمل 
."Business Model Canvas"

يعد نموذج العمل Business Model Canvas طريقة جيدة لتقييم فكرة التقنية المالية الخاصة 
بك وضمان تغطية جميع جوانب العمل. 

من المهم ٔان تتذكر ٔان هذه ليست سوى بداية لتطوير نموذج عملك. ٔاثناء العمل على الخطوات 
التالية وماسيتبعها، من المرجح ٔان يتغير ويتطور نموذج العمل لالستفادة من الفرص المتاحة.

2. إثبات فكرة التقنية المالية الخاصة بك 

نقطة التحقق من التنظيم

بالنســبة لقطــاع التقنيــة الماليــة، مــن المهــم أيًضــا النظــر فــي اللوائــح. يجــب عليــك التحقــق 
ممــا ٕاذا كانــت فكرتــك تتضمــن ٔانشــطة خاضعــة للتنظيــم فــإذا كان األمــر كذلــك، فبإمكانــك 
االطــالع علــى الخيــارات المتاحــة. يقــدم الجــزء األول مــن هــذا الدليــل توضيًحــا حــول اللوائــح 
الحاليــة للشــركات العاملــة فــي قطــاع التقنيــة الماليــة. وينبغــي النظــر فــي الخيــارات 

المختلفــة المتاحــة عنــد ٕاثبــات فكــرة عملــك فــي قطــاع التقنيــة الماليــة.

https://fintechsaudi.com/wp-content/uploads/2020/03/Fintech%20Cheatsheet%20-%20Arabic%20.pdf
https://www.youtube.com/@FintechSaudi/videos
https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s
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3. كيفية اختبار فكرة التقنية المالية الخاصة بك

لقد توصلنا حتى اآلن ٕالى فكرة، وقمنا بٕاثباتها ؤانشٔانا نموذج عمل قابل للتطبيق. 
واآلن حان وقت اختبار فكرة التقنية الرقمية مع العمالء المحتملين. يجب عليك 

محاولة الوصول ٕالى العمالء من شرائح العمالء المحددة عند ٕاثبات فكرة التقنية 
المالية الخاصة بك. حاول استخدام شبكتك للتواصل مع العمالء المحتملين. ٕاذا كان 

من الصعب ٔان تصل إلى شرائح العمالء الخاصة بك  من المنظمات مثل البنوك؛ 
فيمكنك استخدام دليل القطاع لفنتك السعودية للوصول إلى األشخاص المعنيين 

في المؤسسات. يمكنك االطالع على الدليل من هنا

 )Mom’s Test( نموذج اختبار األم

بمجرد ٔان تتمكن من الحصول على عمالء محتملين، ومن المهم تنظيم المناقشة مع 
العميل لضمان حصولك على أكثر قدر ممكن من المعلومات منه. من الطرق التي 
ٔاثبتت فعاليتها في ذلك نموذج "اختبار األم" الذي وضعه روب فيتزباتريك. يستند 

اختبار األم ٕالى فكرة ٔانه عندما تخبر ٔامك )ٔاو ٔاي ٔاحد من األصدقاء ٔاو العائلة( بفكرتك، 
فمن المرجح ٔان تقول دائًما أنها فكرة رائعة ألنها ال تريد ٔان تٔوذي مشاعرك. 

لذلك، يعتمد اختبار األم على عدم ٕاخبار العميل المحتمل بفكرتك، وٕانما ٔان تطرح 
عليه ٔاسئلة مدروسة حول ٔانشطته المتعلقة بفكرة التقنية المالية التي توصلت ٕاليها 

لتحديد ما ٕاذا كانت الفكرة تلبي فعلًيا احتياجه ٔاو العقبة التي يواجهها. من المهم 
ٔايًضا ٔان نفهم ٔان حجم االحتياج ٔاو العقبة وما ٕاذا كان شخص ما على استعداد للدفع 

من أجلها.

عندما تسٔال عن ٔانشطته المتعلقة بفكرة التقنية المالية، قد يثير اهتمامك ٔامور 
ٔاخرى لم تفكر فيها ٔاو يسمح لك بالتفكير في كيفية تحسين فكرة التقنية المالية 

الخاصة بك.

روب فيتزباتريك - الموقع اإللكتروني الختبار األم 

نقطة التحقق من التنظيم

حتــى ٕاذا كانــت فكــرة التقنيــة الماليــة تنطــوي علــى ٔانشــطة خاضعــة للتنظيــم، فٕانــه ال يــزال مــن 
الممكــن التحــدث ٕالــى العمــالء المحتمليــن الختبــار مســتوى االهتمــام بفكــرة التقنيــة الماليــة 
والتحقــق مــن وجــود اهتمــام )طالمــا ٔانــك ال تجــري األنشــطة الخاضعــة للتنظيــم(. ســتكون 
المتابعــة فــي  اختــرت  ٕاذا  المحتمليــن مفيــدة  العمــالء  تــم جمعهــا مــن  التــي  المعلومــات 
األنشــطة الخاضعــة للتنظيــم واحتجــت ٕالــى العثــور علــى كيــان مرخــص/ مصــّرح ٔاو ٕاعــداد طلــب 

ــة. ــة تجريبي ــة تنظيمي تقديــم لبيئ

https://fintechsaudi.com/directory/?lang=ar
https://www.momtestbook.com/
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عندما تقوم بإثبات واختبار فكرة التقنية المالية الخاصة بك، من المهم أن تفكر في النتائج، 
سيسمح لك التفكير بالتوقف ؤاخذ استراحة وتحديد ٔافضل مسار للتقدم. يمكنك ٔان تستنتج 

ٔان فكرة التقنية المالية الخاصة بك غير مجدية ؤان عليك العودة لتكوين فكرة جديدة. بالرغم من 
ذلك تعد هذه ٕاحدى النتائج الرائعة؛ ٕاذ يمكنك استخدام ما تعلمته إلثبات فكرة التقنية المالية 
التالية الخاصة بك وستتمكن من الوصول ٕالى هذا االستنتاج دون القيام باستثمارات كبيرة. 

يستنتج العديد من رواد األعمال عشرات ٕان لم يكن مئات األفكار قبل تحديد الفكرة التي يريدون 
االستمرار بها.
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يمكنك البدء في بناء فكرة التقنية المالية الخاصة بك بعد االنتهاء من الخطوات السابقة بنجاح 
وبنتائج مرضية. كل شركة ناشئة لها قصة وطريق فريد من نوعه حسب الظروف الخاصة. لكن ٕاليك 

ٔادناه بعض المراحل األساسية للنظر فيها، والتي يمكن ٔان تكتمل في وقت واحد ٔاو بٔاي ترتيب.

من المهم جًدا االستمرار في التركيز على منتج التقنية المالية الخاص بك في جميع مراحل العملية.

بناء فريق فعال 
من المهم ٔان يكون لديك مٔوسسون مشاركون يتمتعون بالمهارات الالزمة لتطوير العمل وملتزمون 

بالكامل. يمكن لرواد األعمال وضع ٔافكار تقنية مالية بٔانفسهم ولكن األبحاث ٔاظهرت ٔان الشركات 
الناشئة التي تضم ٔاكثر من مٔوسس مشارك هي األكثر نجاًحا. قد يستغرق األمر بعض الوقت للعثور 

على الشركاء المناسبين، ولكن ٕاليك بعض النصائح التي يجب ٔاخذها في عين االعتبار:

قم بالنظر في شبكتك االجتماعية الحالية - ربما تكون قد التقيت بالفعل . 1
بالشريك المناسب وهو موجود في نطاقك االجتماعي 

ابحث عن شركاء يسدون الفجوات في مهاراتك - افهم مهاراتك األساسية . 2
والمهارات التي تتطلبها فكرة التقنية المالية ثم حاول إيجاد شركاء قادرين على 
سد الفجوات في المهارات. على سبيل المثال، إذا كنت مفكًرا استراتيجًيا من 

خلفية مالية وتنطوي الفكرة على جزء تقني كبير، فيجدر إحضار شريك تقني

البحث عن شركاء في المجتمع - من خالل حضور فعاليات التقنية المالية، يمكنك التواصل . 3
مع اآلخرين في مجتمع التقنية المالية الذين لديهم اهتمام بالتقنية المالية وقد تجد شريك 

يشاركك شغفك بفكرة التقنية المالية الخاصة بك. قم بالتسجيل في نشرة فنتك السعودية 
البريدية عبر موقعنا اإللكتروني لتبقى على اطالع بفعاليات التقنية المالية الخاصة بنا

ٕانشاء شركة 
يعد إنشاء شركة تقنية مالية في وقت مبكر أمر هام، ويشمل ذلك التقدم بطلب إصدار سجل تجاري 
متعلق باألنشطة التي تمارسها. في حال كنت تمارس نشاًطا مرخص/مصرح، فسيلزم إنشاء الشركة 
قبل التقدم بطلب إلى الجهات التنظيمية. يرجى الرجوع ٕالى موقع وزارة التجارة لفهم كيفية التقدم 

بطلب إصدار السجل التجاري.

نظام الشركات الجديد 2022

أقر مجلس الوزراء نظام الشركات الجديد حيث واكبت التحديثات على النظام معالجة التحديات التي 
تواجه قطاع األعمال وقسم النظام الشركات لعدة أشكال منها "شركة التضامن" و"شركة التوصية 

البسيطة" و"شركة المساهمة" و"شركة المساهمة المبسطة" و"الشركة ذات المسؤولية 
المحدودة".

أضغط هنا لالطالع على المزيد من التفاصيل

بينما تنخرط في إجراءات إنشاء الشركة، عليك أيًضا التفكير بعدد من األشياء المختلفة مثل إيجاد 
محاسب والبحث عن مكان للعمل وتطوير موقع إلكتروني، وغيرها. من المهم اختيار مقدمي خدمات 

باالعتماد على فعاليتهم من حيث التكلفة وخبرتهم في العمل مع الشركات الناشئة.

عند البحث عن مكتب، تعد المساحات المفتوحة للموظفين نقطة انطالق جيدة حيث يمكنك الدفع 
لكل مكتب يتم استخدامه لفترات محدودة بعقود مرنة، ليتيح لك المرونة بأن ترفع عدد المكاتب التي 

تستأجرها بينما ينمو فريقك.

4. ابدأ في بناء نشاط التقنية المالية الخاص

https://mc.gov.sa/ar/DO/com-2022.pdf
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بناء نموذج تجريبي

النموذج التجريبي هو النسخة األولى من شكل وأسلوب الحل الذي ترغب في تطويره، حيث يكون 
مطبق بالحد األدنى من المواصفات األساسية. 

تعد النماذج التجريبية جزًءا أساسًيا من عملية التصميم حيث أنها تساعد على تحديد الحل وتجربة 
المستخدم. تعد أيًضا طريقة منخفضة التكلفة للحصول على مالحظات األصدقاء والعائلة حول 
تصميم الحل. نوصي باستخدام برامج تساعد في بناء wireframes لتطوير النموذج التجريبي 

الخاص بك. يوجد عدد من الخيارات المجانية المتاحة عبر اإلنترنت لبدء عمل النماذج التجريبية.

تطوير وثيقة أولية

تعد الوثيقة األولية وسيلة ذات فعالية وكفاءة عالية حيث تعبر عن نموذج عمل التقنية المالية 
الخاص بك، ويمكن استخدامه عند الحديث مع العمالء أو المستثمرين المحتملين والموظفين 

الجدد. تتنوع الوثائق األولية ولكنها تحتوي في الغالب على هذه المواضيع األساسية:

ابدأ بالحاجة – ابدأ بشرح الحاجة / العقبة التي تحاول حلها، . 1
وقم بشرح حجم الحاجة إذا كان ذلك ممكًنا

قدم الحل – كيف يعمل حل التقنية المالية الخاص بك على معالجة . 2
الحاجة المحددة؟ يجب أن تكون إجابتك موجزة ويسهل فهمها 

ما هو الشيء المختلف / الفريد في حلك عند مقارنته بالحلول األخرى؟. 3

ماهي مراحل التقدم الرئيسية؟ يمكن أن يشمل: طرق ومصادر جمع . 4
األموال، العمالء الرئيسيين، والبرامج التي التحقت بها، وغيرها

معلومات عن الفريق وخبراتهم السابقة. 5

يمكنك أيًضا أن تضيف النموذج األولي الذي طورته كجزء . 6
من مستند / عرض تقديمي كتوضيح إضافي

إذا كنت تستعمل الوثيقة األولية لجذب االستثمار، قد ترغب بإضافة بعض المعلومات . 7
المالية مثل حجم االستثمار الذي تبحث عنه وكيف سيتم استخدام االستثمار
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االستثمار األولي 

في هذه المرحلة ٕاذا لم يكن لديك رٔاس مال لتمويل تطوير منتج )نموذج( أولي )MVP(، فقد 
تحتاج ٕالى زيادة االستثمارات األولية. يعتبر االستثمار عالي المخاطر حيث لم يتم بعد ٕاثبات فعالية 

المنتج. ومع ذلك، هناك بعض المصادر المختلفة للتمويل التي قد يرغب رواد األعمال في 
استخدامها: 

العائلة واألصدقاء ٔاو المستثمرون في شبكتك االجتماعية	 
المستثمر المالئكي - األفراد أصحاب الثروات الصافية العالية الذين يدعمون األفكار 	 

في مرحلتها المبكرة/ الناشئة. يمكنهم ٔايًضا تقديم المشورة للشركة الناشئة 
التمويل الجماعي - التمويل الجماعي هي طريقة تستخدم لزيادة االستثمار مع عدد كبير من 	 

األشخاص. يمكن ٔان تساعد منصات التمويل الجماعي في جمع االستثمارات وتنظيمها
المنح والتمويل الحكومي - هناك عدد من المنح و المصادر المختلفة للتمويل الحكومي 	 

المتاحة. لدى هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عدد من البرامج المخصصة للتمويل. 
يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمنشآت لمزيد من المعلومات حول البرامج التالية: 

اإلقراض غير المباشر 	 
المنح والمسٔوولية االجتماعية للشركات 	 

االستثمار الجريء الحكومي – تم تأسيس الشركة السعودية لالستثمار الجريء وهي 	 
شركة حكومية تابعة إلحدى مبادرات تحفيز القطاع الخاص، والتي تهدف إلى تحفيز 

صناديق االستثمار الجريء والمستثمرين المالئكيين والمؤسسات االستثمارية 
على االستثمار في الشركات الناشئة. لمزيد من المعلومات اضغط هنا

التمويل االجتماعي – يركز بنك التنمية االجتماعية على توفير منتجات التمويل االجتماعي، 	 
ويشمل ذلك القروض للشركات الناشئة. اضغط هنا لالطالع على المزيد من المعلومات

المنافسات والمسابقات - هناك عدد من المنافسات والمسابقات المخصصة 	 
للشركات الناشئة التي تديرها منظمات مختلفة. تشجع هذه البرامج الشركات 

الناشئة على المشاركة لتحقيق منافع مختلفة منها الفوز بتمويل

أًيا كانت الطريقة التي تختارها، فٕان اتباع الخطوات السابقة سيوضح للمستثمرين ٔان فكرتك قد 
مرت بمراحل البحث وتم اختبارها بدقة، مما يحد من مخاطر استثمارهم.

الحاضنات / المسرعات 

قد ترغب في التفكير في االنضمام ٕالى حاضنة ٔاو برامج مسرعات األعمال. تتخصص الحاضنات 
والمسرعات في توفير التمويل للشركات في مرحلة مبكرة. ومع ذلك، فٕانها توفر ٔايًضا اإلرشاد، 

والمساحة المكتبية، والتدريب المنظم، وغير ذلك للمساعدة في نمو األعمال بشكل أسرع.

تميل الحاضنات ٕالى مساعدة الشركات الناشئة على مدار أطول، وهي برامج منظمة تمتد من 
3 ٕالى 6 ٔاشهر تساعد الشركات الناشئة على تسريع أعمالها. اضغط هنا لالطالع على قائمة 

الحاضنات.

https://www.monshaat.gov.sa/
https://svc.com.sa/
https://www.sdb.gov.sa/ar-sa/
https://sian.sa/ar/members
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 )MVP( أولي ) بناء منتج ) نموذج

يعتمد ما تبنيه كمنتج ) نموذج ( أولي )MVP( على فكرتك األساسية. ومع ذلك، فٕاننا نوصي 
بالتركيز ببناء نموذج مرن ومختصر في بداية مراحل تطوير النموذج. ٕاذا كنت قادًرا على ذلك، فٕاننا 
نقترح النظر في منهجية "الشركات الناشئة المرنة". وهذه فلسفة وضعها ٕاريك ريس الذي قال 
بٔانه من ٔاجل بناء شركة كبيرة، يجب على المرء ٔان يبحث من خالل العمالء ويفهمهم بشكل أكبر، 
ؤان يبني منتًجا قاباًل للتطبيق، ؤان يجري اختباًرا مع العمالء ؤان يكرر ذلك بسرعة للحد من الهدر 

وتطوير سوق أفضل للمنتجات. على سبيل المثال، ٕاذا كنت تبحث عن تطوير تطبيق، فال يلزم ٔان 
يكون أفضل تطبيق في العالم. ابدٔا بمنتج قابل للتطبيق بأبسط صورة ممكنة بما يكفي إلضافة 
قيمة ٕالى العمالء، وقم بإطالقه للعمالء، واستمع ٕالى التعليقات، ثم ٔاعد تطوير التطبيق لجعله 

ٔافضل. 

من خالل هذه العملية، ستتمكن من تكييف / تعديل المنتج بشكل سريع وبمجرد تطويرك لمنتج 
يلقى قبواًل لدى العمالء وتستمر شعبيته، سيكون المنتج جاهز للتوسع!

حدد المتبنين أصحاب السبق

 حتى لو كان حل التقنية المالية الخاص بك قابل للتطبيق على شرائح مختلفة في السوق، فإنه 
من المهم أن تبدأ بتحديد شريحة عمالء واحدة يمكنها أن تكون المتبني صاحب السبق لفكرتك. 
يساعد المتبنين أصحاب السبق في تجربة منتجك وإعطائك آرائهم لمساعدتك في تطوير الحل 

الخاص بك وتحسينه.

يجب أن تكون شريحة العمالء دقيقة قدر اإلمكان ألن هذا سيساعدك في التسويق لهم على نحو 
فعال، مثاًل إذا كان عمالئك من شريحة الطالب، فّكر من سيكون المتبنين أصحاب السبق بالنسبة 
لك. إذا كان من المرجح أن المتبنين أصحاب السبق هم طالب السنة األخيرة في تخصص الطب، 
سيكون من األسهل تطوير حملة تسويق تستهدفهم خصيًصا بداًل من التسويق لجميع الطالب.

نقطة التحقق من التنظيم

مــن المهــم قــراءة الجــزء األول مــن هــذا الدليــل لتحديــد مــا ٕاذا كان عملــك فــي قطــاع التقنيــة 
الماليــة ينطــوي علــى أنشــطة منظمــة وإذا كان األمــر كذلــك، ســتتضح لــك الخيــارات المتاحــة 
أمامــك. ٕاذا كنــت تســعى ٕالــى الدخــول فــي شــراكة مــع كيــان خاضــع للتنظيــم ٔاو بيئــة تنظيميــة 
تجريبيــة، فهــذه هــي المرحلــة التــي ينبغــي عليــك فيهــا االتصــال بالشــركاء المحتمليــن ٔاو 

تقديــم طلــب ٕالــى البيئــة التجريبيــة التشــريعية / مختبــر التقنيــة الماليــة.

http://theleanstartup.com/
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إذا وصلت إلى هذه المرحلة، تهانينا! ٪90 من الشركات الناشئة ال تصل إلى هذه المرحلة. 
لديك شركة تقنية مالية تعمل مع بعض العمالء واآلن حان الوقت للتوسع. يمكن للشركات 
المختلفة التوسع بطرق مختلفة اعتماًدا على منتجاتها ومناسبتها للسوق. بالنسبة للبعض 

التوسع يعني استهداف قاعدة أوسع من العمالء أو االنتقال إلى منطقة جغرافية جديدة. أًيا 
كان النهج الذي تتخذه، فقد تطرقنا أدناه لبعض االعتبارات الرئيسية اللي يجب عليك التفكير 

فيها عند التوسع.

قم بوضع رؤية واضحة لما ترغب بتحقيقه

يمكن للتوسع أخذك في اتجاهات مختلفة، لذلك من المهم أن تقوم بوضع رؤية للمسار 
الذي ترغب بأخذه واألهداف الذكية التي ترغب بتحقيقها. قم بمناقشة الرؤية مع المؤسسين 

المشاركين لضمان توافقكم، يجب توضيح الرؤية على الصعيد الداخلي للشركة وخارجًيا مع 
أصحاب المصلحة.

حدد المستشارين والموجهين المناسبين

يلعب المستشارون والموجهون المناسبون دوًرا حيوًيا في شركة التقنية المالية الخاصة 
بك، فبإمكانهم منحك مصداقية تجارية ومساعدتك في التركيز على أهدافك وتعريفك على 

األشخاص المناسبين لمساعدتك في تنمية أعمالك. 

قد يقدم لك بعض المستشارين النصيحة دون مقابل مادي، والبعض اآلخر قد يرغب بهيكلية 
رسمية أكثر تمكنهم من الحصول على ميزة من نجاحك، قد يتمثل ذلك في القدرة على 

االستثمار في العمل أو تلقي نسبة سهمية صغيرة )%0.5 - %1( كرسوم الستشارتهم. 
بالرغم من وجود ترتيبات رسمية أكثر إال أنه من المهم أن يكون لديك هيكلية حوكمة مناسبة.

استمر بالتركيز على عمالئك

إن عمالئك هم من ساعدوك للوصول إلى هذه المرحلة، وسيعتمد نجاح التوسع على 
استمرارك في التركيز عليهم.

سيعني التوسع البحث عن مجتمعات استهالكية جديدة، ومن المهم فهم احتياجاتهم وتكييف 
الحل / األفكار الرئيسية لتلبية هذه االحتياجات. كما أنه من المهم أن تبقى على اتصال مع 
المتبنين أصحاب السبق والذين سيستمرون في دعمك من خالل مرئياتهم القيمة والتي 

ستحسن من حل التقنية المالية الخاص بك.

5. توسيع أعمالك
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استمر باالبتكار

أحد التحديات الرئيسية التي ستواجهك عند نموك هو استمرارك في البقاء يقًظا ومبدًعا مثل 
ماكنت عندما كانت شركتك ناشئة، استمر بتحدي األوضاع الحالية وتحدي الفريق لتطوير حل 

التقنية المالية الخاص بك. يجب أن تستمر ثقافتك الداخلية بتشجيع االبتكار واألفكار الجديدة، 
بالطبع لن تنجح جميع االبتكارات وهذا أمر طبيعي، ولكن األهم هو أن تستمر بالتعلم وأن تبقى 

على حماسك عند التقدم.

قم بتوظيف الكفاءات والمواهب المناسبة

أحد التحديات الكبيرة التي ستواجهها هو توظيف المواهب المناسبة والحفاظ عليها، يحب أن 
تكون استراتيجيتك للمواهب شاملة للمهارات التي تحتاجها اآلن والمهارات التي ستحتاجها في 

المستقبل. استمر بإعادة تقييم الثغرات في عملك لتحديد األشخاص المناسبين للتعيين.

تحتاج الشركات سريعة النمو أيًضا إليجاد التوازن المناسب بين منح االستقاللية ألعضاء الفريق 
ودعم الشركة للتوسع بشكل سريع والحفاظ على التواصل الداخلي لضمان شمل أعضاء الفريق 
في ثقافة الشركة واالقتناع بالرؤية المحددة. لذا عليك إيجاد العبي الفريق المناسبين ورعايتهم 

وتمكينهم من توسيع شركة التقنية المالية الخاصة بك.

لدى فنتك السعودية بوابة توظيف يمكنك استخدامها عن طريق إعداد فرص العمل للشواغر 
الوظيفية الموجودة لديك، وسيتم مشاركتها مع مجتمع التقنية المالية لمساعدتك في إيجاد 

الموهبة المناسبة. اضغط هنا لالعالن عن وظيفة في بوابة التوظيف.

استخدم البيانات

يقع استخدام البيانات في قلب كل شركة تقنية مالية ناجحة، تستخدم الشركات التي تعتمد 
على البيانات هذه البيانات لضمان اتخاذ أفضل الخيارات الممكنة، سواًء كانت متعلقة بالكفاءة 

التشغيلية أو تحديد أسواق جديدة من العمالء أو تحديد أفضل طريقة للوصول للعمالء. تتطلب 
االستفادة الكاملة من البيانات قيام النظام بجمع المعلومات بفعالية، وأدوات تحليل البيانات 

والموهبة القادرة على تحليل البيانات بهدف اتخاذ قرار مدروس.

سيكون جمع واستخدام البيانات جوهرًيا للنجاح عند قيامك بالتوسع.

https://form.jotform.me/201891562043452
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دليل القطاع

أطلقت مبادرة فنتك السعودية دليل القطاع والذي يشمل على مؤسسات الخدمات المالية 
والمستثمرين وغيرهم من مقدمي الخدمات الذين يمكن لشركات  التقنية المالية العمل 

معهم. اضغط هنا للوصول إلى دليل القطاع

استثمار النمو

تستخدم شركات التقنية المالية استثمار النمو عادة من أجل التوسع، ويكون هذا 
االستثمار غالًبا في مرحلة التمويل )أ( أو مراحل تمويلية أعلى، وسيتم استخدام غالبيته 

للمساعدة في تنفيذ استراتيجية النمو التي تم تطويرها، وغالًبا يتبع هذا النوع من 
االستثمار توقعات كبيرة. يجب على شركات التقنية المالية التي تريد استثمار النمو أن 
تكون واضحة مع المستثمرين حول كيفية إنفاق التمويل وكيف سيمّكن هذا األهداف 

المتوقعة، وعادة ما يتم توفير استثمار النمو من ِقَبل شركاء رأس المال الجريء.

https://fintechsaudi.com/directory/?lang=ar
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كجزء من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وضعت المملكة خارطة طريق تهدف إلى تعزيز 
بيئة أعمالها وأدائها االقتصادي، من خالل تنويع االقتصاد وإصالح التنظيم لجذب االستثمارات 

األجنبية. وقد أكـّدت الحوافز الحكومية في قطاع التقنية والقطاعات المالية المقترنة بتنظيم 
استثماري أجنبي مريح على جهود المملكة لتعزيز سهولة ممارسة األعمال التجارية في البالد. 
تشمل األسباب الرئيسية لالستثمار في قطاع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية:

لماذا المملكة العربية السعودية؟ 

قطاع 
مالي رائد

تحسين 
جودة الحياة

الملكية األجنبية بنسبة 
%100 مع عدم وجود 

حد أدنى من رأس 
المال والمطلوب في 

بعض القطاعات األخرى

المبادرات الحكومية 
مثل برنامج تطوير 

القطاع المالي والذي 
يدعم قطاع التقنية 

المالية

سوق جديدة تحتوي 
على مساحة للنمو 
والتنافس المحدود

قوى عاملة ماهرة 
وشابة وبارعة 

في التقنية

موقع 
استراتيجي يربط 
بين ثالث قارات

فنتك السعودية والتي 
تقدم الدعم والتوجيه 
لقطاع التقنية المالية

تغييرات في 
التنظيمات لتسهيل 

ممارسة األعمال

لالطالع على معلومات مفصلة حول جهود إصالح االستثمار األجنبي في المملكة 
وأنظمة الدعم وقصص النجاح، يمكنك زيارة موقع استثمر في السعودية.

2030 ُ

 ً ً ً
ً

2030
ً ً

ً 22

100%

 

 

 
لالطالع على معلومات مفصلة حول جهود تعزيز االستثمار األجنبي في المملكة وأنظمة الدعم 

وقصص النجاح، يمكنك زيارة موقع استثمر في السعودية.

https://investsaudi.sa/ar/why-saudi-arabia/
https://www.investsaudi.sa/ar/
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تم تحديد أربع طرق مختلفة لدخول السوق السعودي.

نظرة عامة على طرق دخول السوق السعودي 

الطريقة األولى

الطريقة الثالثة

الطريقة الثانية

الطريقة الرابعة

تأسيس شركة تقنية مالية جديدة، من خالل 
برنامج ريادة األعمال التابع لوزارة االستثمار 

في المملكة العربية السعودية 

إذا كانت الشركة تعمل في بلد أجنبي ألقل من 
عام واحد، ٔاو ترغب في إنشاء شركة مستقلة 

بالكامل جديدة في المملكة العربية السعودية 
لتقديم منتجات / خدمات التقنية المالية. سيكون 

للشركة الجديدة اسم وعالمة تجارية جديدة، 
ولن تكون مرتبطة بٔاي شركة أخرى على الصعيد 

العالمي. سيكون للشركة كيان مستقل له مكاتب 
قائمة وفريق عمل يقوم بالعمليات التشغيلية 

في المملكة العربية السعودية، وستعرض 
منتجاتها / خدماتها في السوق السعودي. 

تعيين وكيل مبيعات 

إذا كانت الشركة العالمية ليست مهتمة 
بدخول السوق السعودي بشكل كامل 

ولكنها ترغب بتقديم منتجاتها / خدماتها 
إلى السوق السعودي دون إنشاء مكاتب 
وفريق محلي. فستقوم الشركة العالمية 

بتوقيع اتفاقية توزيع مع شركة مقرها 
المملكة لتعمل كوكيل مبيعات لمنتجات 

/خدمات الشركة العالمية كما ستكوم 
مسؤولة عن تسويق وبيع المنتجات 
والخدمات. لن يستدعي من الشركة 

العالمية إنشاء مكاتب خاصة في المملكة 
وستكون الشركة المحلية هي المسؤولة 

عن الحصول على جميع التراخيص 
والتسجيالت المطلوبة.

إنشاء شركة تابعة لشركة تقنية 
مالية قائمة 

إذا كانت الشركة تعمل في بلد أجنبي 
لمدة سنة واحدة على األقل وترغب في 

تأسيس شركة تابعة لها في المملكة. 
فستحظى الشركة التابعة لها نفس 

االسم والعالمة التجارية للشركة األم، 
وسوف تقدم منتجاتها / خدماتها في 
سوق المملكة العربية السعودية مع 

مكاتبها وفريقها، كما لو كانت فرًعا 
للشركة األم.

ترخيص التقنية لشركة 
ناشئة سعودية 

إذا كانت الشركة العالمية ليست مهتمة 
بدخول السوق السعودي بشكل 

كامل ولكنها تمتلك تقنية وترغب في 
ترخيص حقوق االستخدام لشركة ناشئة 
مقرها المملكة. فمن المرجح أن تقوم 
الشركة الناشئة بالبحث والتقصي عن 

الحاالت التي تفتقر فيها إلى الخبرة 
التقنية المطلوبة لتطوير هذه التقنية 

داخل الشركة. ستقوم الشركة العالمية 
بتزويد الشركة الناشئة بالتقنية )العالمة 

البيضاء( بدون منتج أو خدمة، ثم ستقوم 
الشركة الناشئة ببناء منتج أو خدمة 

باستخدام التقنية المرخصة.
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نظرة عامة
هذا الخيار مخصص لشركات التقنية المالية العالمية التشغيلية التي تتطلع ٕالى تأسيس شركة تابعة تعمل بكامل 

طاقتها في المملكة العربية السعودية وتطويرها وتوسيع نطاقها. بناًء على ما إذا كنت تقدم األنشطة التي ينظمها 
البنك المركزي السعودي / هيئة السوق المالية، وما إذا كنت ستعقد شراكة مع كيان مرخص/مصرح بالفعل؛ فهناك 

ثالثة خيارات متاحة في هذه الحالة:
 تعديل نموذج األعمال لينحصر فقط على مزاولة أنشطة ال تتطلب تنظيًما . 1

)CMA( أو هيئة السوق المالية )SAMA( من البنك المركزي السعودي
عقد شراكة مع كيان مرخص/مصرح . 2
الدخول للبيئة التجريبية التشريعية / مختبر التقنية المالية. 3

على من ينطبق هذا الخيار؟
الشركات التي تعمل بالفعل ولديها سنة واحدة على األقل من البيانات المالية  	

الشركات التي تتطلع ٕالى تشغيل شركة تقنية مالية تابعة بالكامل في المملكة العربية   	 
السعودية، دون الحاجة ٕالى وكيل ٔاو شريك

ماهي متطلبات هذا التوجه؟
ستختلف متطلبات اإلجراء )الموضحة ٔادناه( بناًء على ما إذا كنت تقدم األنشطة التي ينظمها البنك المركزي 

السعودي / هيئة السوق المالية، وما ٕاذا كنت ستعقد شراكة مع كيان مرخص/مصرح ٔاو تبحث عن الحصول على 
ترخيص/تصريح بنفسك. المتطلبات الرئيسية هي:

الحصول على ترخيص وزارة االستثمار . 1
الحصول على سجل تجاري . 2
الحصول على تصريح اختبار من البنك المركزي السعودي ٔاو هيئة السوق المالية ٔاو كالهما ٕاذا لزم األمر. 3

تحتاج أيًضا ٕالى إنشاء حساب مصرفي، والتسجيل في البلدية والتأمينات االجتماعية وهيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك

المزايا
ال يلزم وجود شريك محلي )يسمح بملكية أجنبية بنسبة 100٪(  	

ال يلزم وجود حد ٔادنى لالستثمار في جميع هياكل األعمال   	
ستحظى شركتك الفرعية بحضور كامل للعالمة التجارية في المملكة العربية السعودية   	

المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعمل لمدة 3 سنوات ٔاو ٔاقل  	 
مؤهلة لسداد رسوم التأشيرة المدفوعة لجلب الموظفين من الخارج 

االعتبارات الرئيسية
ستحتاج ٕالى تقديم بيانات سنة مالية واحدة، ونسخة من السجل التجاري الخاص بك مصدقة من السفارة   	

السعودية في بلدك 
سوف تحتاج ٕالى ترخيص وزارة االستثمار، والسجل التجاري في المملكة العربية السعودية، وتبًعا لنوع النشاط،   	

قد تحتاج ٕالى الحصول على تصريح اختبار من البنك المركزي السعودي، ٔاو هيئة السوق المالية، ٔاو كالهما ٕاذا 
لزم األمر 

يلزم تأشيرة إقامة لجميع الموظفين األجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية   	
يلزم وجود مكاتب فعلية في المملكة العربية السعودية   	

اضغط هنا للحصول على وثيقة العمل الموحدة في قطاع خدمات المستثمرين، يرجى التنويه بأنه يوجد نسخة 
محدثة من الوثيقة باللغة اإلنجليزية.

إنشاء شركة تابعة لشركة تقنية مالية قائمة 
الطريقة األولى

https://www.misa.gov.sa/media/1229/misa-service-manual-v2-8th-edition-ar-v5.pdf
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نظرة عامة

أطلقت وزارة االستثمار هذا الترخيص لدعم رواد األعمال الدوليين الراغبين في تأسيس شركة تقنية مالية جديدة في 
المملكة العربية السعودية ليس لها تاريخ سابق أو مكاتب قائمة(. بناًء على ما إذا كنت تقدم أنشطة ينظمها البنك 

المركزي السعودي / هيئة السوق المالية، وما إذا كنت ستدخل في شراكة مع كيان مرخص/مصرح، يوجد ثالثة خيارات 

تعديل نموذج األعمال لينحصر فقط على مزاولة أنشطة ال تتطلب تنظيما من البنك المركزي السعودي أو هيئة . 1
السوق المالية

عقد شراكة مع كيان مرخص/مصرح. 2
دخول البيئة التجريبية التشريعية / مختبر التقنية المالية. 3

على من ينطبق هذا الخيار؟

رواد األعمال الدوليين الذين يرغبون بتأسيس شركة تقنية مالية جديدة في المملكة دون وجود تاريخ تجاري سابق 	 
لهم او مكاتب

رواد األعمال الدوليون الذين تدعمهم جامعة سعودية محلية أو تمت الموافقة عليهم من ِقبل حاضنات األعمال	 
رواد األعمال الدوليين فقط وسكان المملكة األجانب )جنسية غير سعودية(	 

ماهي متطلبات هذا التوجه؟

ستختلف العملية بناًء على ما إذا كنت تقدم األنشطة التي ينظمها البنك المركزي السعودي / هيئة السوق المالية، 
وما إذا كنت ستعقد شراكة مع كيان مرخص/مصرح أو تبحث عن الحصول على ترخيص/تصريح بنفسك. المتطلبات 

الرئيسية هي:

الحصول على الدعم من حاضنة / جامعة والحصول على ترخيص مباشرة من وزارة االستثمار.. 1
الحصول على سجل تجاري.. 2
الحصول على تصريح اختبار من البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية أو كالهما إذا لزم األمر.. 3
إنشاء حساب مصرفي، والتسجيل في البلدية والتأمينات االجتماعية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.. 4

المزايا

ال يلزم وجود شريك محلي ) يسمح بملكية أجنبية بنسبة %100(.	 
ال يلزم وجود حد أدنى لالستثمار في جميع هياكل األعمال.	 
ال يلزم وجود سجل مالي سابق ستعفي وزارة االستثمار الشركة من رسوم الخدمات لخمس سنوات تشغيلية.	 
الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعمل لمدة 3 سنوات أو أقل مؤهلة لسداد 	 

رسوم التأشيرة المدفوعة لجلب الموظفين من الخارج.

االعتبارات الرئيسية

وجود رسالة توصية من جامعة سعودية أو حاضنة أعمال معتمدة / مساحة عمل مفتوحة )تختلف مجاالت التركيز، 	 
وسيتم تحديد التوصيات على أساس كل حالة على حدة(.

ستحتاج إلى ترخيص وزارة االستثمار، والسجل التجاري في المملكة العربية السعودية، وتبعا لنوع النشاط، قد 	 
تحتاج للحصول على تصريح اختبار من البنك المركزي السعودي، أو هيئة السوق المالية، أو كالهما إذا لزم األمر.

يلزم وجود مكاتب فعلية في المملكة العربية السعودية.	 
ستكون رسوم الخدمات فعالة في بداية السنة السادسة من التشغيل.	 

اضغط هنا للحصول على وثيقة العمل الموحدة في قطاع خدمات المستثمرين، يرجى التنويه بأنه يوجد نسخة 
محدثة من الوثيقة باللغة اإلنجليزية.

تأسيس شركة تقنية مالية جديدة 
) التراخيص الريادية(

الطريقة الثانية

https://www.misa.gov.sa/media/1229/misa-service-manual-v2-8th-edition-ar-v5.pdf
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نظرة عامة
يعتبر ترخيص التقنية المشمولة بحقوق الملكية لشركة ناشئة في المملكة العربية السعودية خياًرا مناسًبا للشركات 

العالمية العاملة في قطاع التقنية المالية والتي ال تركز على إنشاء فرع لها في المملكة. ستقوم هذه العملية 
بترخيص التقنية فقط وسيكون المرخص له مسؤواًل عن بناء وتسويق وبيع منتج باستخدام هذه التقنية. ال يتطلب 

هذا التوجه ترخيص الطرف الدولي؛ إذ أنه سيكون من الكافي التعاقد مع شركة محلية لديها الترخيص المطلوب.

على من ينطبق هذا الخيار؟
الشركات التي ال تسعى إلنشاء فرع لها في المملكة، ولكنها تود ترخيص/تصريح التقنية لشركة ناشئة في المملكة 

العربية السعودية.

ماهي متطلبات هذا التوجه؟

تعتبر عملية ترخيص التقنية لكيان مرخص في السعودية عمل روتيني في مجال األعمال. بناًء على استخدام التقنية، 
قد يتطلب الترخيص الحصول على الموافقة من البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية أو كالهما.

المزايا
تجنب الوقت والتكلفة الالزمين إلنشاء فرع في المملكة العربية السعودية   	

تجنب عبء الحصول على الموافقات الخاصة بالتقنية )ستكون الجهة المحلية المرخص لها مسؤولة عن ذلك(  	
تجنب الوقت والتكلفة للوصول ٕالى موظفين محليين وتعيينهم   	

االعتبارات الرئيسية
سيتطلب االستعانة بشريك محلي مهتم باتفاقية ترخيص   	

سيكون لديك الحد األدنى من اإلشراف على كيفية استخدام التقنية الخاصة بك   	
قد يتم ترخيص التقنية كمنتج  عالمة بيضاء   	

سيتم تحديد عملية جني األرباح من خالل اتفاقية الترخيص   	
يلزم سجل تجاري صالح للشركة المحلية   	

قد يتطلب هذا الخيار من الشركة المحلية الحصول على تصريح ٔاو ترخيص من البنك المركزي السعودي ٔاو هيئة   	
السوق المالية ٔاو كالهما بناًء على النشاط 

ترخيص التقنية لشركة سعودية ناشئة
الطريقة الثالثة
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نظرة عامة

يعد تعيين وكيل مبيعات لبيع منتج أو خدمة في قطاع التقنية المالية خياًرا آخر مناسًبا لشركات التقنية المالية 
العالمية التي ال تركز على إنشاء فرع في المملكة. ال تتطلب هذه الطريقة من الشركات العالمية ترخيًصا للعمل؛ 

وتكتفي باتفاقية توزيع مع مندوب مبيعات محلي )بشرط أن تلتزم الشركة المحلية بجميع القواعد واللوائح(.

على من ينطبق هذا الخيار؟
الشركات التي ال تسعى إلى إنشاء فرع أو الحصول على ترخيص للتقنية في المملكة ولكن ستعين وكيل مبيعات 

لبيع منتج نهائي أو خدمة مباشرة إلى عميل في المملكة العربية السعودية.

ماهي متطلبات هذا التوجه؟
تعتبر إقامة الشراكات مع وكيل مبيعات محلي قرار قياسي في مجال األعمال. إذا تم تشكيل شراكة مع وكيل 

مبيعات محلي، سيكون وكيل المبيعات مسؤواًل عن الحصول على أي موافقات يطلبها البنك المركزي السعودي أو 
هيئة السوق المالية.

إذا كانت شركة التقنية المالية العالمية ترغب في تأسيس مكتب المبيعات الخاصة بها، فيجب التفكير في تأسيس 
شركة تابعة.

المزايا

تجنب الوقت والتكلفة الالزمين إلنشاء فرع في المملكة العربية السعودية   	
تجنب عبء الحصول على الموافقات الخاصة بالتقنية )سيكون وكيل المبيعات مسؤواًل عن ذلك(  	

تجنب الوقت والتكلفة الالزمين للوصول ٕالى المواهب وتعيينها   	
تواجد العالمة التجارية في المملكة العربية السعودية  	

االعتبارات الرئيسية

سيتطلب هذا الخيار االستعانة بوكيل مبيعات محلي لديه الفهم الكافي عن المنتج ٔاو خدمة التقنية المالية   	
لتسويق العرض بعد ذلك بطريقة مقنعة للشركات المهتمة

ستقتصر عملية جني األرباح على الشروط المنصوص عليها في اتفاقية البيع   	
يلزم سجل تجاري صالح للشركة المحلية  	

قد يتطلب هذا الخيار من الشركة المحلية الحصول على تصريح ٔاو ترخيص من البنك المركزي السعودي أو هيئة   	
السوق المالية أو كالهما بناًء على النشاط

تعيين وكيل مبيعات لبيع منتج أو خدمة
الطريقة الرابعة
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قام بإعداد هذا الدليل فريق فنتك السعودية إليضاح الخيارات المتاحة لشركات التقنية المالية 
المحلية والعالمية لدخول السوق السعودي.

تم تطوير هذا الدليل بناًء على المعلومات التشريعية و التنظيمية المنشورة مسبًقا في المواقع 
الرسمية للوزارات والجهات الحكومية الداعمة، ونود التنويه بٔان دليل شركات التقنية المالية 

لدخول السوق السعودي لم يتم ٕاعداده من قبل الجهات التنظيمية ، ٔاو الجهات الحكومية وينبغي 
أال يتم اعتباره بمثابة تغيير في اللوائح الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية المذكورة، وفي 
حال وجود أي تعارض بين الدليل والقواعد التنظيمية الرسمية، فيجب األخذ بالقواعد التنظيمية 

الرسمية.

فنتك السعودية تثمن اآلراء والمقترحات بجميع أشكالها. ٕاذا كانت هناك معلومات غير دقيقة 
ٔاو حقائق قديمة ٔاو عملية غير واضحة ٔاو روابط معطلة في هذا الدليل، ٔاو ٕاذا كان لديك اقتراح 

لتحسين الدليل، يرجى التواصل معنا من خالل info@fintechsaudi.com مع عنونة رسالة البريد 
اإللكتروني بالعنوان “تعليق حول دليل شركات التقنية المالية"

نسعد باستقبال أسئلتكم 
واستفساراتكم عبر البريد اإللكتروني

info@fintechsaudi.com

نبذة عن فنتك السعودية 

فنتك السعودية هي مبادرة أطلقها البنك المركزي السعودي 
بالشراكة مع هيئة السوق المالية تحت مظلة برنامج تطوير القطاع 

المالي في إبريل 2018م كخطوة تحفيزية لتطوير قطاع التقنية المالية 
في المملكة العربية السعودية وتعزيز دوره في التنمية االجتماعية 

االقتصادية الوطنية.

نطمح في فنتك السعودية لتحويل المملكة العربية السعودية 
إلى وجهة لالبتكار في قطاع التقنية المالية وإيجاد منظومة 

مزدهرة ومسؤولة.

نسعى لتحقيق ذلك من خالل دعم تطوير البنية التحتية الالزمة لنمو 
قطاع التقنية المالية وبناء القدرات والمواهب التي تتطلبها شركات 
التقنية المالية ودعم رواد األعمال في قطاع التقنية المالية في كل 

مرحلة من مراحل تطورهم.

إخالء المسؤولية والمالحظات النهائية 

mailto:info%40fintechsaudi.com?subject=
mailto:info%40fintechsaudi.com?subject=

