
التقنية المالية 
ومستقبلها في المملكة العربية السعودية 

 المصادر: [1] تقرير  بعنوان                                      ، [2] خبر صحفي من شركة                       بعنوان
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التمهيد
إىل تحفيز رواد األعمال والمستثمرون وتعزيز سوق تهدف سلسلة تقارير التقنيات الصاعدة 

التقنيات الصاعدة ونماذج العمل المبتكرة والحديثة عن طريق نشر المعرفة والبيانات الالزمة 

التي تعزز المحتوى المحلي، وتتناول هذه التقارير عدة محاور متنوعة، بدًءا بالخلفية التاريخية 

وأهم األنواع والمزايا والعيوب في التقنية، ومرورًا بحجم الســوق ومعـــدالت النـمو، وأبرز الالعبين

والتحديات  الفرص  بأبرز  وانتهاًء  وعالمًيا،  والممكنين محلًيا 

تحتوي هذه التقارير عىل بيانات ومعلومات مستنبطة من تقارير ومصادر محلية وعالمية ومن

إىل تحليل ورؤية ممارسين وخبراء في نفس المجال وال تمثل رأي  جهات مختلفة، باإلضافة 

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) 

 

اخالء مسؤولية
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الملخص التنفيذي

4

والتطور العالمي  المستوى  المالية عىل  التقنية  التقرير مدى نضج مستوى   يوضح 

تشين البلوك  تقنية  ظهور  بداية  فمع  المجال،  هذا  في  المحلي  المستوى  عىل   الملحوظ 

الفئات مختلف  لتشمل  مجاالتها  وتعددت  بالتطور،  التقنية  هذه  بدأت  الذكية   والهواتف 

المستفيدين أفراد ،ومؤسسات ،ومصارف وغيرهم من  المستهدفة من 

ترليون  7 من  بأكثر   2021 عام  في  حجمة  يقدر  المالية  التقنية  سوق  أن  إىل  األرقام   تشير 

ترليون دوالر  31 أكثر من  إىل   2026 أن تصل قيمته في عام  المتوقع  أمريكي ومن   دوالر 

مستوى عىل  جداً  كبير  يعتبر  التقنية  لهذه  النمو  مستوى  أن  عىل  يدل  وهذا   أمريكي، 

األخرى الصاعدة  التقنيات 

 أما عىل المستوى المحلي فقد بدأ سوق المملكة العربية السعودية بالسطوع بين أسواق الشرق

 األوسط وتحديدا بعد حصول شركة تمارا السعودية عىل أعىل تمويل استثماري في الشرق

 األوسط بقيمة 110 مليون دوالر أمريكي (أي ما يقارب 412 مليون ريال سعودي)، ويتبع ذلك

 جهود الجهات الحكومية في المنظومة بدعم المنشآت الناشئة في هذا المجال، بدايًة من عمل

 البيئة التجريبية لدى البنك المركزي السعودي لتجربة منتجاتهم بشكل عملي، ومن ثم إنشاء

 فنتك السعودية والتي هي مبادرة أطلقها البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق

 المالية في إبريل 2018م كخطوة تحفيزية لتطوير مجال التقنية المالية لتطوير البنية التحتية

 وبناء المهارات والمعرفة الالزمة لدعم نمو التقنية عىل المستوى المحلي. وتشير اإلحصاءات أن

 عدد شركات التقنية المالية في المملكة وصل إىل 82 شركة في عام 2021 بارتفاع يزيد ب %35

عن عام 2020

عىل التأكيد  مع  التقنية  لهذه  المحلية  الفرص  وفرة  مدى  عن  المجال  في  الخبراء   ويوضح 

والتنظيمية التشريعية  المرونة  لزيادة  المالية  التقنية  ترابط أعضاء منظومة   ضرورة 

الناشئة   .للشركات 

.
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 مقدمة شاملة
عـن التــقــــنية



بداية التقنية

يعرف شهدت البنوك والشركات المالية بشكل خاص العديد من التطورات واالبتكارات، ومن أهمها ما 

يتزايد نموها    التي  التقنية  الحديثة والثورات  المالية من أهم الوسائل  التقنية  المالية، تعد  بالتقنية  اآلن 

بشكل كبير في العالم، إذ تعمل التقنية المالية عىل حل الكثير من المشاكل والتحديات التي تواجهها المصارف   

والشركات والمؤسسات، وتوفير السرعة في اإلجراءات  والدقة في التنفيذ   

تاريخ التقنية[1]

1967-1886

األموال لتحويل  إلكتروني  نظام  أول  أطلق 

والذي اعتمد عىل تقنيات قديمة مثل التلغراف 

 كما ظهرت البطاقات االئتمانية لتخفيف عبء 

 ( Diner’s Club) حمل النقود، إذ قدمت شركة

أول بطاقة ائتمانية في الواليات المتحدة في 

American Express عام 1950، وتبعتها شركة

 في عام 1958

2008-1967

إطالق أول آلة حاسبة يدوية وأول جهاز كان 

صراف آلي تم تركيبه من قبل مصرف باركليز 

للتقنية  الحديث  العصر  بداية  يمثل  ما  هو 

المالية، باإلضافة إىل ظهور أجهزة الحاسب اآللي 

المركــزية للمصارف وتم تقديم الخدمات 

المصرفية للعالم عبر اإلنترنت  

2021-2008

إصدار Bitcoin v0.1  في عام 2009  كان 

المالية  القطاعات  كــــبير في  تأثير  له  حدثـــاً 

وتعتبر هي بداية تقنية البلوك تشين المستخدمة 

الذكية  الهواتف  إىل  باإلضافة  المالية  التقنية  في 

يتم استخدامها  حيث أنها الوسيلة الرئيسية التي 

الخـدمـــات  واستـخـدام  اإلنترنت  إىل  للوصول 

  2011 عام  شهد  كما  المختـــلفـــة  المـــالية 

تقديم خدمة Google Wallet، وتقديم خدمة   

 Apple pay في عام 2014  

6 (e-zigurat) بعنوان (evolution of fintech)المصادر:[1] من منصة 
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تــعريف التقـــنيــة

تعتمد التقنية المالية عىل االبتكارات والتحـديثات

في األســــاليب المـــــالية التقليــــديـــة والخدمــــات  

المالية في    العمــــــليات  إدارة  لتســـــهيل  الماليــة، 

 الشركات وإدارة األمــــوال، والخدمات االستثمارية    

للعمالء   الخدمات  و(Trading Robots)، ووصول هذه 

في أي وقت وفي أي مكان  

 أنواع المستفيدين من التقنية المالية

خدمات المقدمة لألفراد مثلالشركات الصغيرة والمتوسطةالمصارف والمؤسسات 
المحافظ االلكترونية وغيرها   

 

أهم مزايا التقنية

 انخفاض التكلفة التشغيلية عند
الجهات المستخِدمة للتقنية المالية

استخدام المنصات الرقمية
ورفع كفاءة عمليات الداخلية 

زيادة فرص الحصول عىل التمويل
لألفراد والجهات 

نمو التجارة اإللكترونية وزيادة
الطلب عىل المنتجات المالية والرقمية 

التمويل الجماعي وسهولة
االستثمار في المشاريع 
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 تسريع اإلجراءات المالية
.للمؤسسات واألفراد



آلية عمل التقنية

وصف علمي مبسط

جـــاء مصطــلح Fintech وهو المصطــلح اإلنجـــليزي للتقـــنية المـــالية        

   “Tech” وكلــــمة Finance لكـــلمة مقطـــعين ”Fin“ اختصارًا  مــن 

يصــف اإلمكـــانات المشتركة   من كلمة. Technology وهو مصطلح 

بين الخدمات المـالية والقطاعات التـقنية حـيث تقوم الشركات التقنية 

إىل الســـوق بابتكــار أو تغيير   الناشئة والشركات الحـــديثة بالدخـــول 

المنتجات والخدمات  التي يقدمها قطاع الخدمات المالية التقليدية [1]ي    

8

المصادر: تحليل فريق العمل

المصادر: Vapulus [1] كل ما يخص التكنولوجيا المالية أو الفنتك، 2017  - [2]أوراكل، ما هو الذكاء االصطناعي؟، 2021  

التقنيات المكملة والمساندة

هي األنظمة أو األجهزة التي تحاكي الذكاء البشري، والتي تعمل

عىل  تحسين أدائها بنفسها استناًدا إىل المعلومات التي تجمعها 

من خالل المستــخدمين أو مصادر أخـــرى، وتعد تقنية الذكــــاء 

المالية، كما  التقنية  لتطبيقات  إستراتيجية  تقنية  االصطناعي 

أنها تتحول بسرعة إىل ميزة تنافسية للعديد من المشاريع [2]ي 

الذكاء االصطناعي

استخدامات الذكاء االصطناعي مع التقنية المالية

استخدام الذكاء اإلصطناعي في إدارة اإلستثمارات، توقع وتحديد حاجات ومتطلبات العمالء

إجراء التجارب واإلختبارات  واألسواق، تحليل ومقارنة األدوات المالية المطروحة في السوق، 

الرجعية والمحاكاة السوقية لألدوات المالية الُمبتكرة قبل إطالقھا، وتسھيل ومعالجة وسائل 

الدفع المؤتمتة لتوّفر عىل العميل الوقت والتكلفة. 

استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي والتحليالت السلوكية التنبؤية وذلك 

الستيعاب طريقة تفكير المستفيد وتسهيل الخدمات المالية المقدمة. 

.

.
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يستطيع ضخمة،  سحابية  بيانات  قاعدة  عىل  تقوم  تقنية  هي 

األشخاص من خاللها إنجاز المعامالت أو نقل األموال باستخدام 

شبكة من الحواسيب الالمركزية المنتشرة حول العالم، وتشبه 

البلوك تشين دفتر التنظيم (دفتر األستاذ) في علم المحاسبة 

ألنها قاعدة بيانات تخزن فيها المعلومات الرقمية للعمليات 

الجارية [3]ن 

تقنية البلوك تشين

استخدامات البلوك تشين مع التقنية المالية[4]ي

تعتبر األساس لتسجيل المعامالت التي يتم تكرارها وتوزيعها عبر الشبكة الكاملة للنظام ومن

أبرز مميزاتها:

زيــادة األمـــان
رفع درجة الخصوصية

في المعامالت 

شفافية البيانات
والتحويالت 

إمــكــانية بــناء
العقود الذكية 

مرونة عالية للتوسع
بالخدمات 

سرعة عالية في األداء
ومخاطرة أقل 

  المصادر:[3] المفاهيم اإلدارية (بلوك تشين) من هارفرد بزنس رفيوي

 (ConsenSys)  بعنوان"Blockchain in Financial Services"   ي[4] مقالة لشركة

.



الــتقـــنيــة مــن
منظور األعمال 



أمثلة عىل حاالت االستعمال الممكنة

اإلقراض والتمويل

تجهيز القروض وتسريع
وتقليــل تكلفــة تجـــهيز 

القروض ومراقبتها 

التمويل الجماعيالتصنيف االئتمانيتجهيز القرض

تسريع عملية التصنيف
االئتماتي وتقديم درجة 

ائتمان أكثر دقة 

تقديم قروض للمستفيدين
بشكــــــل مـــباشر من خـــالل 

منصات رقمية 

عمليات الدفع وصرف العمالت

محفظة في  األموال  تخـــزين 
رقمية تكون عىل هيئة تطبيق 

عىل الهاتف المحمول 

بوابات الدفعالمحافظ اإللكترونية البنية التحتية لعمليات الدفع

تطوير حلول البنية التحتية
وجعــــلها  الدفـــع  لعمـليات 

أسرع وأقل تكلفة 

دعم تجار التجزئة عبر اإلنترنت
النقــدية  غــير  بالمــدفوعـــات 

مثل البطاقات االئتمانية 

التأمين

تقديم تأمين شامل وتطوير
حلـــول أســرع وأقـــل تكــلفـــة

وأكثر تخصيصاً للعمالء 

التأمين عن بعدالتحسينات التشغيلية للتأمينالتأمين الشامل

خفض التكاليف أو زيادة الكفاءة
أو زيــادة اإليرادات مــثل روبــوت 

المحادثة لخدمة العــمالء  

للعمــــيل أفضـــل  فهـــم  تطــوير 
وتقديم سعر تأمين أكــثر دقــةـ 

جمع األموال الخاصة

تتيح للمستثمرين فرصة استثمار
مبالغ بسيطة نسبياً في شركات 
خاصة مقابل حقوق الملكية فيها 

تمويل الملكية الجماعية
التمويل الجماعي القائم عىل

نظام المكافآت 
األصول الداعمة

للعمالت الرقمية 

بسيطة بمبالغ  التبرع  لألفراد  تتيح 

للشركات أو المشاريع مقابل مكافآت 

غير متعلقة بحقوق الملكية 

تتيـــح للمــســتثمــرين شـــراء
العمالت الرقمية في مشروع 
معين للمساعدة في التمويل 

11 المصادر: فنتك السعودية، مذكرة التقنية المالية، 2020
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أمثلة عىل حاالت االستعمال الممكنة

المصارف وبنيتها التحتية

العمليات � من  العديد   أتمتة 
أفضل   تجــربة  العمالء  ومنح 

وأقل تكلفة  

مقدمي وسائط برمجة التطبيقاتالمصارف التنافسية
التحسينات التشغيلية

للمصارف 

بناء محطة تواصل بين المصارف
أو بين المصارف وطـــرف ثـــالث 

خفض التكاليف أو زيادة
واإليــــرادات  الكفـــاءة 
وتحسين خدمة العمـــالء  

أسواق المال والتداول

السوق عمليات  كفاءة  تحسين 
المالية، والطرق التي تتيح تنفيذ 

الصفقات بشكل أسرع 

نماذج التداول الجديدةعمليات األسواق المالية وساطة االستثمار

جعـــل شــراء األوراق المــالية أســهل

 أو أقل تكلفة أو أسرع، ومن األمثلة 

عىل ذلك تطبيقات الهواتف الذكــية 

تطوير نـــماذج تجـــارية مبتكرة ومــن

األمثلة عىل ذلك روبوت االستشارات 

الذي يستخدم الخوارزميات اآللية 

12

المصادر: فنتك السعودية، مذكرة التقنية المالية، 2020
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 أبرز الممارسات العالمية

 أمثلة عىل تطبيقات تجارية في قطاعات مختلفة من قبل شركات عالمية
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المصادر: فنتك السعودية، مذكرة التقنية المالية، 2020

  المصادر:[1] مقالة من منصة                          بعنوان

       مقالة من منصة                        بعنوان                                                                وتحليل فريق العملي                               

Lorem ipsum

 Better Mortgage هي منصة اقراض عبر اإلنترنت، قامت بتقديم تمويل ما يقرب من 31   
 مليار دوالر تقريبا من القروض العقارية منذ التأسيس  في عام  2016 وحتى عام 2021. 

 ومقرها في مدينة نيويورك ، تقدم                      قروًضا عقارية في 46 والية وواشنطن
العاصمة

 تم تصنيف                              مؤخرًا كواحد من أفضل مقرضي الرهن العقاري عبر  
اإلنترنت تم تصنيف من قبل                      ألنه يقدم حوافز فريدة للمقترض، ومنصة

 مبسطة عبر اإلنترنت حيث يمكن للمقترضين الحصول عىل خطاب موافقة مسبقة عىل 
الرهن العقاري في غضون دقائق.[2]ي

  اشتر اآلن ، وادفع الحًقا(BNPL)هي طريقة تمويل يستخدمها الكثير من األمريكيين
إلجراء عمليات شراء عىل منصات األسواق، ووفقا الستطاع رأي أجرته مجموعة

  Strawhecker Group عام  2021 جرب ٪39 عىل األقل من المستهلكين من سكان  
  الواليات المتحدة األمريكية هذا الخيار مرة واحدة عىل األقل  

 شركة            هي واحدة من أكبر الالعبين في هذا المجال، تأسست في عام 2012 من   
 قبل الرئيس التنفيذي ماكس ليفشين، وتم طرحها لالكتتاب في يناير 2021 - ولديها قيمة

 سوقية تبلغ 13.9 مليار دوالر.[1]س

Better.com 

Better Mortgage  
NextAdvisor

تأسس تطبيق              في عام 2012، ويقع المقر الرئيسي في مدينة شنجن، الصين
 يوفر التطبيق ثالث خدمات رئيسية - الدردشة والمحفظة االلكترونية وخدمات الجهات
 الخارجية. تحتوي خدمات الدردشة عىل رسائل ورسائل صوتية ومكالمات فيديو مدمجة

 فيها؛ تتيح                            للمستخدمين دفع الفواتير وإعادة شحن الهواتف المحمولة
وغيرها من الخدمات المالية األخرى

WeChat

WeChat Wallet

(investopedia) (How Does Affirm Work?)

(NextAdvisor) (Better Mortgage Lender Review 2022)، [2]

.

.
Affirm

.



مستوى نضج التقنية المالية عىل مستوى العالم

منحنى حسب  المالية  التقنيات  استخدام  نضج  مستوى  السابق  الرســم  يوضـــح 

الحديث محلياً وعالمياً فإنه  المالية في عصرنا  التقنية  التي أوضحت مدى أهمية  الدراسات  وبناًء عىل 

من المتوقع ارتفاع االستعماالت الممكنة للتقنية المالية أضعاف ما تم استخدامه سابقاً بشكل عام وبعد 

جائحة كورونا بشكل خاص، فقد توجه العالم إىل الخدمات المالية و المصرفية التقنية إذا قد تصل التقنية 

المالية إىل قمة اإلنتاجية بسهولة خالل السنوات القادمة 

المدة الزمنية

بداية التقنية 1967م

ذروة التوقعات المتضخمة

الهبوط وخيبة األمل

منحدر التطوير

قمة االنتاجية

التقنية المالية

قع
تو

لم
ا

1967

14 (Gartner - Hype cycle)المصادر:                                        *تحليل فريق العمل
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االتجــاهات الســوقية للتــقنيــة
بين الحاضر والمستقبل عالميا 



ديناميكية السوق

 نظرة عامة عىل السوق العالمي

(KPMG) وفقا لتقرير
واصلت االستثمارات العالمية في التقنية المالية انتعاشها الملحوظ في النصف األول من عام 2021

 حيث ارتفعت من 87 مليار دوالر في النصف الثاني من عام 2020 إىل  98 مليار دوالر في النصف األول    

 من عام 2021، ووصل حجم صفقات التقنية المالية عىل مستوى العالم إىل رقم قياسي جديد   

بلغ 2456 صفقة  خالل النصف األول من عام 2021  [1]       

زيادة التدقيق التنظيمي، ال سيما فيما يتعلق بالعمالت المشفرة واألصول االفتراضية

مزيد من االهتمام بالحلول التمويلية القائمة عىل اإليرادات ، ونماذج الخدمات المصرفية

وخدمات قطاع األعمال 

16  المصادر: [1] تقرير  بعنوان                                      ، [2] خبر صحفي من شركة                       بعنوان

 المصادر: [1]  تقرير صادر في عام 2020 (the business)عن شركة عن مستقبل التقنية المالية، وتحليل فريق العمل

(Pulse of Fintech H1’21)، 

االستثمارات قيمة  في  القمة  االمريكية  المتحدة  الواليات  وتتصدر 

إىل  2021 والتي وصل  عىل مستوى العالم في الربع األول من عام 

  42.1

كما أشار التقرير إىل أنه من الممكن أن نجد تطور في المحاور التالية في الفترة في النصف

الثاني من عام 2021 والنصف األول من عام 2022:ا 

تركيز أقوى عىل األمن السيبراني ومجاالت مثل الهوية الرقمية لدعم خدمات التقنية

المالية األخرى 

(Mastercard) ووفًقا لتقرير
وكندا  المتحدة  الواليات  في  مستهلكين   10 كل  من   9 يستخدم 

التطبيقات المالية عبر اإلنترنت والهاتف المحمول إلدارة األموال وتم

تصنيف دفع الفواتير والخدمات المصرفية كأكثر حاالت االستخدام  

شيوًعا بين المستخدمين بنسبة (%82 - %80) بالترتيبة [2] 

مليار دوالر

المصادر: [1]  تقرير صادر في عام 2021 عن شركة                                      ، وتحليل فريق العمل

(Mastercard) (The future is here)

.

.

.

.

.

.



اتجاهات السوق

 معدالت النمو للسوق عالمياً

بلغت قيمة سوق التقنية المالية عالمياً 7301.78 مليار دوالر  في عام  2020ومن المتوقع أن ينمو بمعدل

نمو سنوي مركب نسبته 27.5٪ (CAGR) من عام 2021 وحتى 2026  [1]

ويوضح الرسم التالي القيمة السنوية التقريبية حسب نتائج الدراسة:  

13  المصادر: [1]  تقرير صادر في عام 2020 (the business)عن شركة عن مستقبل التقنية المالية، وتحليل فريق العمل

المصادر: [1]  حسب تقرير صادر لمجلة                             2020
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حجم سوق التقنية المالية عىل مستوى العالم 

17  (Research and Markets)المصادر: [1]  تقرير صادر في عام 2021 عن شركة                                      ، وتحليل فريق العمل

.



الالعبين العالميين

 أبرز الالعبين والممكنين عىل المستوى العالمي

18 المصادر: [1]  حسب تقرير صادر لمجلة                             2020

تأسس مصرف الهاتف المحمول الرقمي في المملكة المتحدة
في عام 2015  ولديه حالًيا أكثر من                   عميل يملك حسابًا  

مصرفًيا فيه  

 Monzo مصرف

 BenefitPay تطبيق

Paytm شركة

برنامجاً لتسهيل إجراء عمليات الدفع رقمًيا دون الحاجة لحمل
األوراق النـــقدية أو البطـــاقات فمن خالل تحمــيل  تــــطبيق

BenefitPay  يمــــكن إجراء المـــعامالت المالية واســتالمهــا  

منصة دفع مختصـة بالتجارة اإللكترونية في الهند، قـامت بإنشاء
تأمين لمرض كورونا وذلك لتغطية تكاليف الرعاية الصحية  

التي قد يضطر المريض إىل دفعها 

Aion Digital مصرف
مصرف رقـــمي في البحـــرين، قـــام المصرف بالتعــاون مع شــركة

تقنية رقمية لزيادة نمو خدمة اإلقراض الرقمي 

PayPal منصة 
يستخدم paydiant المملوك لـ PayPal  نـظاًما أسـاسًيا قائًما 

عىل السحابة يساعد التجار والمصارف عىل نشر محافظ الهاتف 
المحمول الخاصة بهم داخل تطبيقاتهم الخاصة

Stripe شركة 
Stripe  تستخدم ماليين الشركات في أكثر من 120 دولة

  Salesforce  -  Shopify - Microsoft- Googl) بما في ذلك
و Amazon)   إذ توفر خدمات متنوعة في مجال المدفوعات والخدمات  

المالية والمحاسبية لقطاع األعمال

 4،245،063

(business insider) 

المصادر: تحليل فريق العمل

.
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 واقــــع التـــقـــنية فـــي
الممـــــلكـــة العربية السعودية 

المصادر: تحليل فريق العمل



 نظرة عامة عىل السوق المحلي

ففي النصف األول من عام 2021، شهدت المملكة العربية السعودية أكبر جولة استثمارية لها عىل 

 اإلطالق في يناير 2021 حيث تم االستثمار بقيمة 6 ماليين دوالر (أي ما يقارب 22.5 مليون ريال 

الناشئة والتي تعمل بنموذج عمل ” اشتر االن، وادفع  الحًقا" وفي سعودي لصالح شركة تمارا 

وفي شهر ابريل من نفس العام  قاد موقع                           جولة تمويلية بقيمة 110 ماليين

دوالر (أي ما يقارب 412 مليون ريال سعودي) لشركة تمارا الناشئة في أحد أكبر االستثمار

بالشركات الناشئة لمرحلة البذرة في الشرق األوسط

ديناميكية السوق

تعتبر البيئة التجريبية التابعة للبنك المركزي السعودي (ساما) محركًا رئيسًيا لالبتكار في مجال

التقنية المالية، مما أتاح للشركات الناشئة في التقنيات المالية من اختبار حلولهم الرقمية الجديدة 

المجال، من خالل العربية السعودية اآلن عىل تكثيف جهودها في هذا  المملكة  البنوك في  تعمل 

الشراكة مع شركات التقنية المالية من أجل رقمنه خدماتها - مثل شراكة البنك السعودي الفرنسي 

مع شركة هال لتزويد عمالئها بمحفظة رقمية عىل هواتفهم المحمولة 

20  KPMG(Pulse of Fintech H1’21)المصادر: [1] تقرير            بعنوان                                      ، وتحليل فريق العمل

يجذب يعتبر سوق التقنية المالية في المملكة العربية السعودية في حالة تطور مستمر، حيث 

عدد متزايد من االستثمارات لشركات التقنية المالية المتواجدة في السوق المحلي 

Checkout.co m   

.

.

.

.



2021 عام  أواخر  في  الصادر  السعودية  فنتك  تقرير  أشار  فقد  المحلي  السوق  في  النمو  صعيد  عىل 

الفترة ما بين  التراكمي السنوي في  النمو  %147 معدل  بلغ  الناشئة  النمو في عدد الشركات  أن  إىل 

عامي 2018 و 2020، و%35 في عام 2021 مقارنة بعام 2020.[1]ر 

اتجاهات السوق

 معدالت النمو للسوق محلياً

2020 (business insider) المصادر:  حسب تقرير صادر لمجلة 
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معدل نمو شركات التقنية المالية 

21  (the business)المصادر: [1]  تقرير صادر في عام 2020 عن شركة                           عن مستقبل التقنية المالية، وتحليل فريق العمل



منظومة التقنية

يخضع القطاع المالي في المملكة لجهتين تنظيميتين رئيسيتين: البنك المركزي السعودي

وهيئة السوق المالية، لدى كل من الجهتين مجموعة من الخدمات المالية الخاضعة لتنظيمها.[1]  

تنظم مؤسسة التقد العربي السعودي

جميع الشركات المشاركة في تقديم:

 الخدمـــات المصـــرفية: تشمـــل أعـــمال اســـــتالم

األموال وفتح الحسابات الجارية وإصدار الديون

ومعامالت صرف العمالت األجنبية وغيرها 

شركات التمويل: يشمل التمويل العقاري والتأجير

التمويلي 

إعادة التأمين  شركات التأمين: أنشطة 

 شركات المعلومات االئتمانية

أنظمة يشمل  المدفوعــات:  خدمــات   مقـــدمّي 

الدفع ومقدمي خدمات الدفع ومحالت الصرافة

ومراكز النقد  

تقوم هيئة السوق المالية بشكل أساسي بتنظيم أنشطة سوق

 رأس المال اآلتية: 

التداول: شخص يقوم بالتداول في األوراق المالية كمالك أو

وكـــيل ، ويشــــمل التـــداول بيـــــــع أو شــراء وإدارة االكــــتتاب  

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 التداول في األوراق المالية  

اإلدارة: شخص يدير أوراق مالية تابعة لشخص آخر في ظروف

تنطوي عىل ممارسة السلطة التقديرية  

تقديم المشورة: شخص ينصح شخصاً آخر عىل أساس مــزايا

ذلك الشـخص الذي يتعامل مع أوراق مالية أو يمارس أي حــق  

في التعامل الذي تمنحه األوراق المالية  

الرعاية: شخص يقوم بحماية األصول التي يملكها شخص آخر

والتي تشمل األوراق المالية، أو الترتيب لشخص آخر للقيام بذلك ، 

وتشمل الرعاية اتخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة. 

 
الجهات والهيئـــات

التنظيمية األخـرى 

توفير تراخيص االستثمار للمستثمرين األجانب، ولديها
في الدوليين  المستثمرين  تدعم  متكاملة  محطة 
استكمال اإلجراءات الحكومية المطلوبة لتأسيس 

شركة في داخل المملكة  

بقــطاع المعلومات  وتقنية  االتصاالت  وزارة  تــعنى 
االتصاالت وتقنية المعلومات في الممـــلكة، وتهــدف 
إىل بلوغ أقصى درجات الفعالية واألداء في القطاعين 

العام والخاص عن طريق تمكين التحول الرقمي 

 تنظم الهيئة بيئة تنظيمية للمشاريع لتطويرها
وخدمتها وفًقا ألفضل الممارسات 

يخضع القطاع التجاري في المملكة لوزارة التجارة من
خالل وضع السياسات وإصدار اللوائح التجارية واإلشراف  
عىل السوق وإصدار التراخيص. كما تنظم الوزارة أنشطة 

التجارة اإللكترونية في المملكة   

هي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع االتصاالت
وتقنية المعلومات والحوسبة السحابية في المملكة 

العربية السعودية 

هي جهة حكومية مسؤولة عن األمــن الســـيبراني في
الممــلكة، وتعنى بمهام األمن السيبراني التنظيــــمية  

والتشغيلية  

وزارة االستثمار

 منشآت

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

وزارة التجارة

الهيئة الوطنية لألمن السيبراني

22 المصادر: [1]  فنتك السعودية - دليل شركات الفنتك لدخول السوق السعودي
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التجارية للعمليات  المخصصة  واآلمنة  المريحة  الدفع  لحلول  مزودة  شركة  هي  يتابس 
الشركات  تمكن  حيث   ،2014 عام  في  تأسست  التجارية  والمؤسسات  الشركات  بين 

تقدمها  التي  المتطورة  التقنية  باستخدام  اإلنترنت  عبر  المدفوعات  استالم  من 

تمارا هي شركة سعودية ناشئة في مجال التقنية مالية تأسست في عام 2020 ومهمتها
تمكين العمالء من التسوق والدفع من خالل حلول مالية موثوقة وشفافة شاملة، حيث 

توفر تمارا خيار الشراء اآلن والدفع الحقاً للعمالء بدون رسوم مع إمكانية تأجيل المدفوعات 
حتى 30 يوًما أو من خالل 3 دفعات ميسرة 

السعودية العربية  المملكة  2019 في  عام  تأسست في  مالية  تقنية  تمام هي شركة 
أو زيارة  إىل تقديم وثائق معقدة  الحاجة  وتقدم خدمات قروض صغيرة فورية من غير 

ريال سعودي  ألف   25 إىل  القروض  المملكة، وتصل قيمة  للمستهلكين في  البنوك 

أبرز الممارسات المحلية

أمثلة عىل تطبيقات تجارية في قطاعات مختلفة من قبل شركات محلية

23

 تأسست في عام 2018  كمشروع للمدفوعات الرقمية "فنتك" كشركة تابعة مملوكة
 لمجموعة       بنسبة %100، وخالل وقت وجيز سجلت الشركة نفسها كأول شركة تقنية

 مالية مرخصة من البنك المركزي السعودي (ساما) في المملكة، وأكبر محفظة رقمية في
الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛ حيث يبلغ عدد مستخدميها أكثر من 6 مليون مستخدم

 ونوفمبر من عام 2020 سجلت شركة             انطالقة جديدة، حين وقعت اتفاقية مع
 ويسترون يونيون                          وذلك لبيع حصة أقلية بنسبة مقدارها %15 وبقيمة

 200 مليون دوالر أمريكي ما يعادل تقييم 5 مليار ريال للشركة، لتحقق قيمًة سوقية عالية
                      أّهلتها لتكون أول شركة ملياريه                في السعودية وأول شركة تقنية ماليه ملياريه

              (unicorn) في الشرق األوسط

stc

Western Union-  

(unicorn)  

stc pay  

المصادر: تحليل فريق العمل
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الالعبين المحليين

 أبرز الالعبين والممكنين عىل المستوى المحلي

24

المصادر: [1] نتائــج المســح الوطنــي للتقنيــة الماليـة 2021 (فنتك السعودية) - [2]مرئيات رواد األعمال - وتحليل فريق العمل

شركة أصيل المالية

Lendo منصة 

شركة  تاب

منصة منافع

منصة هكبة

منصة قيود

 هي شركة تقنية مالية مصرحة من هيئة السوق المالية، تعمل عىل 
 منهجية التمويل الجماعي في األصول العقارية، وتهدف إىل تحقيق

عوائد مناسبة للمستثمرين من خالل االستثمار في الفرص العقارية

 تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة التطور من خالل توفير تمويل
 قصير المدى وبنسب مرابحة تنافسية، كما أنها تمنح المستثمرين

الفرصة للمساهمة في تنمية اقتصاد المملكة

 تعمل عىل تسهيل طرق الدفع والتحصيل للشركات التجارية عبر
 االنترنت بطريقة سهلة، وسريعة، وآمنة للمستخدمين عىل التطبيقات

و المواقع اإللكترونية

 تتيح إمكانية امتالك حصص في الشركات الصغيرة والمتوسطة
 وتنويع المحفظة االستثمارية، باإلضافة إىل التمويل الجماعي بدون

فرض أي رسوم أو مبالغ عىل المستثمرين

 أول منصة ادخار تعاوني في المملكة، إذ تقدم حل متكامل لـ (الجمعية
المالية) أو ما تعرف بالدورية المالية لألفراد بكل يسرٍ وسهولة

 برنامج محاسبي لألعمال، يتيح إمكانية متابعة أوامر الشراء وعروض
 األسعار وتحويلها إىل فواتير، والقيام بالعمليات المحاسبية تلقائياً

واستعراض التقارير حسب احتياجات العميل

المصادر: تحليل فريق العمل
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أبرز األحداث المحلية في مجال التقنية

الموافقة عىل ترخيص أول مصرفين رقميين في المملكة العربية السعودية

إصدار سياسة المصرفية المفتوحة

ُيعلن البنك المركزي أنه استكمل اإلجراءات المتعلقة بدراسة طلبي الترخيص لمصرفين رقميين

النظامية  المتطلبات  المملكة، وذلك بعد استكمال  محليين لمزاولة األعمال المصرفية في 

واإلرشادات والمعايير األساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة األعمال المصرفية في المملكة 

باإلضافة لإلرشادات والمعايير لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية 

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة"، التي في حال تطبيقها

تطبيقها سوف تمكن عمالء البنوك من إدارة حساباتهم البنكية، ومشاركة البيانات بشكل آمن 

يتاح للعمالء السماح للطرف الثالث(مثــل البنــوك وشــركات التقنيــة الماليــة) من مزودي  إذ 

الخدمات بالوصول إىل المعلومات البنكية الخاصة بهم من خالل موافقة صريحة وواضحة، ومن 

ناحية أخرى يمكن للعمالء االستفادة من أفضل المنتجات والخدمات المالية بدءاً بدمج جميع 

الحسابات في لوحة تحكم واحدة، وانتهاًء بإيجاد أنماط أكثر سالسة في األنشطة المصرفية اليومية 

25 المصادر: تحليل فريق العمل
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26 المصادر: [1] نتائــج المســح الوطنــي للتقنيــة الماليـة 2021 (فنتك السعودية) - [2]مرئيات رواد األعمال - وتحليل فريق العمل

 وجه نظر خبراء في التقنية

 أبرز التحديات والفجوات التي تواجه رواد األعمال

المصارف لدى بعض  خــاطئة  نمــطية  وجــود صــورة 
عن شركات التقنيات المالية أنها منافسة لها، بينما 

تعتبر شركات التقنيات المالية داعم للمنظومة 
المصرفية الحالية 

قلة التنوع في مشاريع
التقنية المالية من ناحية

الخدمات المقدمة

إيجـاد الكفاءات البشرية
المناسـبة للتوظيـف في  

شركات التقنية المالية 
إذ يفوق الطلب حجم 

العرض بشكل كبير. [1]م 
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االستفادة من أبرز الممارسات العالمية في مجال التقنية الماليةالفــــــرص
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التنوع بمشاريع التقنية المالية والعمل عىل أفكار مبتكرة للتغلب
عىل التحديات الحالية في المجاالت المالية والمصرفية 

استغالل فرص النمو االقتصادي والتطوير المستمر في مجاالت
الخدمات المصرفية والمالية 
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التزام شركات التقنية
المالية بالقوانيــن واللوائح

التنظيمية.[1]ت 

ضـــعــــف الــــــترابــــــط
والتنسيق بين أعضاء 

المنظـــومة المـــالية [2]ي 
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