
األسئلة الشائـعة
مختبر التقنيـة الماليـة 
لهيئة السوق المالية



ماذا تعني التقنية المالية؟
وما هي أهميتها؟

وتقـــدم شـــركات التقنيـــة الماليـــة منتجات وخدمات تنافســـية فـــي العديد من 
مجـــاالت األعمال الرئيســـية للوســـطاء التقليديين، بما في ذلـــك إدارة األصول 
وتمويـــل الشـــركات. باإلضافـــة إلـــى ذلك، فإن معظـــم الدول فـــي جميع أنحاء 
العالـــم تظهـــر دعمها البتـــكارات التقنية المالية ســـواء بشـــكل مباشـــر أو غير 
مباشر. ومعظم منظمي أسواق المال أدركوا أهمية التقنية المالية واتخذوا 
خطـــوات الســـتيعابها ودعمها بما فيها من مزايا عدة تســـاهم في تســـــهيل 
إمكانيــــة وصــــول المســــتثمرين والشــــركات لألســـواق المالية بتوفيـــر تكاليف 
مخفضة للوصـــــول إلـــــى األدوات التمويلية واالســـتثمارية وتحسن بشكل عام 

من كفاءة األنشطة المقدمة.
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يصف مصطلح التقنية المالية تسخير التكنولوجيا المبتكرة في تحسين وأتمتة 
تقديم الخدمات المالية واســـتخداماتها، وتشمل مجموعة متنوعة من نماذج 
األعمـــال المبتكـــرة والتقنيـــات الناشـــئة التـــي لديها القـــدرة على نقـــل صناعة 

الخدمات المالية إلى آفاق جديدة.



تمتاز منظومة التقنية المالية في المملكة العربية السعودية بجاذبية عالية 
حيث تتيح للشـــركات تقديم الخدمات المبتكرة بسهولة، وتحظى البنية التحتية 
في المملكة بالتكامل والتقدم التقني الذي يســـمح لتوفير خدمات مؤتمتة، 
باإلضافـــة إلى نضج التعامالت اإللكترونية الحكومية الذي يعتبر أســـاس البنية 
التحتيـــة للمعلومـــات التي من شـــأنها دعـــم شـــركات التقنية الماليـــة لتقديم 
خدمات مؤتمتة سريعة. كما تمتاز القوى العاملة في المملكة بالكفاءة مما 
يســـهم فـــي اســـتقطاب المواهب للعمل فـــي شـــركات التقنيـــة المالية. كما 
يدعم تكاتف الجهات التشـــريعية منظومة التقنية المالية بشكل فعال والذي 

له األثر في جلب االستثمارات لهذا القطاع.

يعد مختبر التقنية المالية بيئة تجريبية تشريعية تتيح لمقدمي منتجات وخدمات 
التقنية المالية تجربة نماذج أعمالهم المبتكرة ضمن معايير وفترة زمنية ومتطلبات 

تنظيمية محددة وبإشراف هيئة السوق المالية. ويستقبل المختبــر متقدمين من 
داخل وخارج المملكة لتجربة منتجات وخدمات مالية ذات عالقة بنشاط األوراق 

المالية بنماذج أعمال مبتكرة وجاهزة لالختبار في بيئة تجريبية.

وتهدف الهيئة إلى تنويع المنتجات االستثمارية واآلليات المتاحة في السوق 
المالية، وذلك من خالل دعم مشاريع التقنية المالية في السوق المالية عن طريق 

توفير إطار تنظيمي يساعد على دعم ابتكارات التقنية المالية داخل المملكة 
العربية السعودية. بحيث يكون هذا اإلطار التنظيمي مصمم لتعزيز وتطوير التقنية 
ن المشاركين من تقديم واختبار منتجات وخدمات ونماذج األعمال ذات  المالية ويمكّ

العالقة بنشاط األوراق المالية تتناسب مع احتياجات السوق ضمن معايير وفترة 
زمنية ومتطلبات تنظيمية محددة.

ما هو مخترب التقنية المالية في
هيئة السوق المالية؟

3

ما ال�� ت�تميز به بيئة التقنية المالية
في المملكة العر��ية السعودية؟ 



ما هو تصر��ح تجر�ة التقنية المالية؟ 

تصريح تجربة التقنية المالية يمكّن مقدمي الطلبات من المشـــاركة في مختبر 
التقنيـــة المالية لتقديم واختبار منتجات التقنيـــة المالية المبتكرة ذات العالقة 
بنشاط األوراق المالية على عمالء حقيقين ضمن ضوابط وأطر زمنية محددة.

ويقـــدم المختبر التصريح للتجربة لمدة عاميـــن، وعند االنتهاء من فترة االختبار 
يمكـــن لمقـــدم الطلب اختيـــار إما: تنفيـــذ اســـتراتيجية التخـــارج، أو تقديم منتج 
التقنية المالية على نطاق أوسع شريطة قناعة كل من الهيئة ومقدم الطلب 
أن التصريـــح حقـــق نتائج االختبـــار المرجوة، ووجـــود خطة/اســـتراتيجية لتقديم 
ا لالمتثال  ا ومســـتعدً المنتـــج على نطاق أوســـع، وأن يكون مقـــدم الطلب قادرً

الكامل لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

باإلشارة إلى مقدمي الطلبات المستهدفين ومتطلبات التصريح (األقسام 
4-3) من تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية، يجب على مقدم منتج التقنية
المالية الذي يقع تحت نطاق أعمال األوراق المالية التقدم للهيئة للحصول 

على تصريح تجربة التقنية المالية مهما كانت فئة العمالء المستهدفين.

أما بالنسبة لفترة صالحية التصريح (فترة التجربة)، فيجب أال تتجاوز عامين من 
تاريخ بدء ممارسة العمل.

إذا كان منتج التقنية المالية موجه ل�مست�ثمر��ن 
المحرتفني، هل يلزم على مقدم الطلب أخذ تصر��ح؟

وما هي فرتة صالحية التصر��ح؟
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إشـــارةً إلـــى الفقرة الفرعيـــة (د) من الفقرة (1) من تعليمـــات تصريح تجربة التقنية 
الماليـــة، والتي نصت على أن الهيئة تســـتقبل طلبات الحصـــول على تصريح تجربة 
التقنية المالية خالل السنة ويتم تقييم الطلبات من خالل دفعات يعلن عنها في 
موقـــع الهيئـــة اإللكترونـــي، وعلـــى مقـــدم الطلب أن يســـتوفي جميـــع الوثائق 

والبيانات الالزمة قبل البدء بتقييم الطلبات.  

ولمعرفة آلية تقديم الطلب يمكنكم االسترشـــاد بالقســـم الخامس (عملية طلب 
التصريح)، والملحق (أ- عملية التقديم)، من تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية.

إشـــارةً إلـــى الفقـــرة الفرعيـــة (ب) من الفقـــرة (3) مـــن تعليمات تصريـــح تجربة 
التقنيـــة المالية الصادرة عن الهيئة والتـــي تضمنت المبادئ العامة لمقدمي 
الطلبات المستهدفين للحصول على تصريح تجربة التقنية المالية، والتي نصت 
علـــى التالـــي " ال تحتـــاج مؤسســـة الســـوق الماليـــة التـــي بحوزتهـــا الترخيـــص 
المناســـب للنشـــاط الذي ترغـــب العمل به، إلـــى الحصول علـــى التصريح لتجربة 
منتـــج تقنية مالية تنطبـــق عليه جميع اللوائح والقواعـــد ذات الصلة. من ناحية 
أخرى، إذا لم يكن لدى مؤسســـة الســـوق المالية الترخيص المناســـب للنشـــاط 
الـــذي ترغـــب فـــي العمل به، فإنـــه يتعين عليهـــا أن تتقدم إلـــى الهيئة لطلب 

الترخيص المناسب لممارسة ذلك لالئحة مؤسسات السوق المالية".
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ماهي اآللية التي تحدد إلزامية الحصول على 
تصر��ح تجر�ة التقنية المالية أو ممارسة النشاط 

مباشرة من قبل مؤسسات السوق المالية؟ 

ما هي آلية استقبال طلبات تصر��ح تجر�ة التقنية 
المالية؟



أثنـــاء تقديـــم الطلب ال يشـــترط وجود كيان اعتبـــاري، لكن بعـــد الموافقة على 
طلب التصريح يجب على مقدم الطلب تأسيس كيان قانوني في المملكة -بما 

في ذلك الشركات األجنبية-  لبدء ممارسة نشاط التقنية المالية.

هل يجب أن يكون مقدم الطلب كيان تجاري مؤسس 
مسبً�ا لتقديم منتج التقنية المالية؟

 إشـــارةً إلـــى الفقـــرة الفرعيـــة (4) مـــن الفقـــرة (ج) مـــن القســـم (4. متطلبـــات 
التصريـــح) من تعليمات تصريح تجربة التقنيـــة المالية، يجب أن يكون المنتج في 
مرحلة متقدمة بما فيه الكفاية من التطوير تسمح بتجربته، على سبيل المثال 

ال الحصر امكانية استعراض نسخة تجريبية من منتج التقنية المالية.

ال يتطلب تأســـيس كيان قانوني جديد لمؤسســـات السوق المالية التي تقدم 
طلب للحصول على التصريح تجربة التقنية المالية.

ما م�� النضج التقني المطلوب لتصر��ح منتج 
التقنية المالية؟ 
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هل يتطلب لمؤسسة السوق المالية أن تؤسس كيان 
قانوني منفصل لتقديم منتج تقنية مالية؟



ال يستهدف مختبر التقنية المالية عدد معين للشركات المصرح لها، ويأخذ في 
االعتبار عدد المتقدمين ونماذج أعمال التقنية المالية التي يمكن دعمها.

هل هناك عدد معني ل�شركات المص�� لها ل�مشاركة 
في مخترب التقنية المالية؟

تقييم طلب تصريح تجربة التقنية المالية يكون بناءً على استيفاء كافة البيانات 
المطلوبـــة فـــي نمـــوذج طلـــب التقديـــم على تصريـــح تجربـــة التقنيـــة، ويكون 

لمقدم الطلب الخيار في تقديم المستندات الداعمة.

هل مطلوب من مقدم الطلب تقديم عرض تعر�في 
باإلضافة إلى نموذج تقديم الطلب؟
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يجب على المنتج أو الخدمة المقترحة للدخول لمختبر التقنية المالية أن 
يستوفي المعايير التالية:

1- أن يكون من أنشطة األوراق المالية.
2- أن يعزز االبتكار في التقنية المالية.

3- أن يكون في مرحلة متقدمة من التطوير للتجربة.
4- أن يعزز المنتج النمو الكبير أو الكفاءة أو المنافسة في السوق.

ماهي معاي�ري منتج التقنية المالية؟



بنـــاءً علـــى تجربة نمـــوذج عمل تمويـــل الملكيـــة الجماعية في مختبـــر التقنية 
الماليـــة خالل األعوام الســـابقة، نفيدكم بأن مختبر التقنية المالية ال يســـتقبل 
الطلبات المتعلقة بتجربة نمـــوذج عمل تمويل الملكية الجماعية في المرحلة 
الحاليـــة، و يمكنكـــم  التقـــدم مباشـــرة للحصـــول علـــى الترخيـــص لممارســـته 

كمؤسسة سوق مالية من خالل
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هل يستقبل مخترب التقنية المالية نماذج العمل 
المرتبطة بتقديم خدمة تمو��ل الملكية الجماعية؟

 عند انتهاء فترة التصريح، يمكن لشركة التقنية المالية اختيار إما:

1- تنفيذ استراتيجية التخارج؛ أو

2- تقديم منتج التقنية المالية على نطاق أوسع، إذا أثبتت شركة التقنية المالية 
للهيئة قدرتها على ذلك بشرط أن تكون شركة التقنية المالية قادرة ومستعدة 

المتثال الكامل لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

ماذا بعد انتهاء التجر�ة؟

نظام الرتاخيص

https://cma.org.sa/Services/Pages/PublicServices.aspx


يســـتقطب مختبـــر التقنيـــة الماليـــة فـــي هيئة الســـوق المالية نمـــاذج أعمـــال متنوعة 
تســـاهم في بناء كيانـــات اقتصادية تعزز مـــن العمق والتنوع للقطـــاع المالي. وتتطلع 
الهيئـــة مـــن خالل المختبر إلى تجربـــة المزيد من نمـــاذج األعمال المبتكـــرة في التقنية 
المالية التي تســـهم في دعم توفير التمويل للشـــركات الصغيرة والمتوســـطة وفتح 
قنوات جديدة للتمويل واالســـتثمار في السوق المالية، وفيما يلي أمثلة على نماذج 

ا في مختبر التقنية المالية: أعمال التقنية المالية التي يتم تجربتها حاليً

منصـــة تمويـــل الملكية الجماعية هي منصة يمكن من خاللها المســـتثمرين المشـــاركة 
فـــي تمويل الشـــركات المتوســـطة والصغيرة مقابـــل حصة في أســـهمها، وتقدم تلك 

الخدمة عن طريق بوابة إلكترونية تملكها وتشرف عليها الشركة.

هل توجد أمثلة على نماذج أعمال ضمن
مخترب التقنية المالية؟
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تمو��ل الملكية الجماعية:

منصة المستشـــار اآللي تمكن العمالء على الحصول على خدمات استشـــارية من خالل 
منصة إلكترونية (أو تطبيق إلكتروني)، بشـــأن ورقة مالية أو برنامج اســـتثماري بطريقة 
إلكترونيـــة. كما يمكـــن للمنصة أن تقدم خدمة إدارة االســـتثمارات بطريقـــة آلية، والتي 
يمكن للعمالء من خاللها االستثمار بشكل تلقائي عبر المنصة أو التطبيق، حيث يعطي 
العمالء مســـؤولية االستثمار إلدارة الشركة نيابةً عنهم بشكل مستمر وتتصرف اإلدارة 
بتلـــك األوراق الماليـــة وفقـــاً لتقديرهـــا، وذلك ضمـــن الشـــروط والمعاييـــر وااللتزامات 
المتفـــق عليها مع العمالء. وتقدم تلـــك الخدمة عن طريق منصة إلكترونية (أو تطبيق 

الكتروني) تملكها وتشرف عليها إدارة الشركة.

المستشار اآللي:



منصة تســـتخدم تقنية الســـجالت الموزعـــة للترتيب طـــرح األوراق الماليـــة (طرح صكوك 
كمرحلة أولية) على المســـتثمرين، بالتنســـيق مع المصدر والشخص المرخص له المعين 

من قبل المصدر كمستشار للطرح.
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استخدام تقنية السجالت الموزعة لرتتيب إصدار األوراق المالية وحفظها:

منصـــة التـــداول االجتماعي تمكن مجموعة من العمالء (عـــمالء متابعين) باالطالع على 
المحافظ االســـتثمارية لعمالء آخرين (عـــمالء متبوعين) والصفقات المنفذة لصالح هذه 

المحافظ، وذلك بهدف االسترشاد باستراتيجياتهم االستثمارية.

التداول االجتماعي:

توزيع الوحدات االســـتثمارية، الصادرة عن صناديق االســـتثمار المؤسســـة في المملكة 
والمطروحـــة طرحاً عاماً أو خاصاً وفقاً للوائح المنظمـــة لذلك الصادرة عن الهيئة  على 
مجموعـــة من المســـتثمرين (عـــمالء المنصة) وذلك مـــن خالل عرض تلـــك الوحدات في 
منصة تؤســـس لهـــذا الغرض ("المنصة") ، وتســـجل تلك الوحدات بأســـماء المســـتثمرين 
(المستفيد النهائي) لدى مدير الصندوق؛ بما يضمن أن يمارس هؤالء المستثمرين من 
خالل المنصـــة حقوقهم كمالكي وحدات وفق اللوائـــح التنفيذية ذات العالقة. ويكون 

ذلك بشكل تقني. 

توز�ع صناديق االست�ثمار واالست�ثمار العقاري:

ن الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة من  منصـــة طـــرح أدوات الدين واالســـتثمار فيها تمكّ
الحصـــول علـــى التمويـــل المطلوب لمشـــاريعهم وذلك عـــن طريق ترتيـــب عملية طرح 

صكوك على المستثمرين المسجلين في المنصة.

ط�� أدوات الدين واالست�ثمار فيها:



شكرً�


