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يبذل البنك املركزي السعودي جهوًدا حثيثة لدعم نمو اقتصاد اململكة العربية السعودية والحفاظ على االستقرار املالي 

املصرفية والنقدي. وتماشًيا مع هذه الجهود، يسر البنك املركزي السعودي أن يعلن عن تطوير مبادرته املتعلقة بمشروع 

املنبثقة من رؤية اململكة  املالي.  تتماش ى هذه املبادرة مع أهم األهداف اإلستراتيجية املفتوحة وخدماتها بالتعاون مع القطاع

وبرنامج تطوير القطاع املالي، ومن ذلك تنمية االقتصاد الرقمي وتمكين املؤسسات املالية من دعم  2030العربية السعودية 

نمو القطاع الخاص من خالل فتح املجال أمام جهات جديدة لتقديم الخدمات املالية. ويدعم البنك املركزي السعودي 

ن الجهات في السوق من تطوير نماذج جديدة. يتضمن الجدول الزمني أدناه االبتكار في ال
ّ
قطاع املالي في اململكة، مما يمك

 بعًضا من األمثلة املتعلقة باملبادرات اإلستراتيجية التي ُدعمت من البنك املركزي السعودي مؤخًرا:

 اإلستراتيجية واألنشطة التفصيلية ذات العالقة:مبادرات البنك املركزي السعودي 

 

 إطالق "فنتك السعودية"

 

لدفع إستراتيجية وتطور منظومة 

التقنية املالية في اململكة العربية 

 السعودية

 إنشاء البيئة التجريبية التشريعية 

 (Regulatory Sandbox) 

 

وشركات  املالية للمؤسسات للسماح

 منتجاتها وإطالق التقنية املالية باختبار

 ابتكارية بيئة املبتكرة في وخدماتها

   وآمنة

شركات  7، تم السماح لـ 2018)في عام 

تقنية مالية بالعمل ضمن البيئة 

  التجريبية(

الدفعة الثانية من البيئة 

 التجريبية 

 

تم السماح لـ ، 2019)في عام 

شركة تقنية مالية أخرى  14

ضمن البيئة بالعمل 

 التجريبية( 

  "القواعد التنظيمية ملقدمي خدمات الدفع"  إصدار

 

 على القائمة التقنية املالية للمدفوعات منظومة لتعزيز

 السعودية العربية اململكة في االبتكار

إطالق التراخيص لشركات التقنية  

 املالية

 

املرخص  الشركات عدد إجمالي ارتفع

 البنك املركزي السعودي قبل من لها

بذلك مستهدف متجاوزين  15 إلى

(  FSDPبرنامج تطوير القطاع املالي )

 3)والذي كان يستهدف الوصول إلى 

 (2020شركات مرخص لها بحلول 

الدفعة الثالثة من البيئة 

 التجريبية 

 

 11، تم السماح لـ 2020)في عام 

شركة تقنية مالية أخرى بالعمل 

 ضمن البيئة التجريبية( 

2018 2019 2020 



 

 

يهدف البنك املركزي السعودي من خالل هذه املبادرات إلى رعاية التقنيات املالية الناشئة واالستفادة منها في ابتكار خدمات 

 مالية جديدة، باإلضافة إلى بناء اإلطار التنظيمي الالزم لتفعيل هذه املبادرات. 

 

ن العمالء من مشاركة بياناتهم بأمان مع طرف ثالث، مما يؤدي إلى فتح املجال  تعد
ّ
املصرفية املفتوحة ابتكاًرا تقنًيا يمك

قدمت  وقد ظهرت في السنوات األخيرة العديد من شركات التقنية املالية التيأمام ابتكار وتقديم خدمات مالية جديدة. 

لذا يرى البنك املركزي السعودي أن للمصرفية املفتوحة دور مهم  نات العمالء.نماذج أعمال جديدة من خالل وصولها لبيا

 في زيادة تطوير القطاع املالي في اململكة.

تمثل املصرفية املفتوحة فرصة لألطراف املعنية لالستفادة من البيانات املرتبطة باملعامالت املالية، وذلك للتوصل إلى طرق 

جديدة إلدارة األموال. ومن ناحية أخرى، يمكن للعمالء االستفادة من أفضل املنتجات والخدمات املالية، بدًءا بدمج جميع 

وانتهاًءا بإيجاد أنماط أكثر سالسة في األنشطة املصرفية اليومية. وتتم مشاركة البيانات الحسابات في لوحة تحكم واحدة، 

بشكل آمن، ويتاح للعمالء اختيار إعطاء املوافقة للسماح للطرف الثالث من مزودي الخدمات بالوصول إلى املعلومات من 

 .خالل موافقة واضحة وصريحة

العمالء واملشاركين في السوق من البنوك وشركات التقنية املالية والجهات املالية تعزز املصرفية املفتوحة الثقة في كل من 

 األخرى وأصحاب املصلحة. حيث تؤدي جميع هذه األطراف دوًرا محورًيا في هذه الرحلة نحو االبتكار والشمول املالي.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يخطط البنك املركزي السعودي وبدعم من املشاركين في القطاع املالي للعمل على إطالق املصرفية املفتوحة خالل النصف 

. وتحقيًقا لهذا الهدف، قام البنك املركزي السعودي بدراسة التجارب الدولية في تطبيق املصرفية 2022األول من عام 

الي املحلي حولها. وفي الوقت الحالي، يجري البنك املركزي السعودي تقييًما املفتوحة وجمع آراء املشاركين في القطاع امل

 فوائد املصرفية املفتوحة

مصرفي مستقر ومرن وموثوق. ُيعزى ذلك إلى الدور التنظيمي واإلشرافي للبنك املركزي السعودي تتمتع اململكة العربية السعودية بقطاع 

على النظام املصرفي ونظم املدفوعات لتعزيز مرونته وقدرته على الوفاء بااللتزامات املالية وتعزيز جودة خدماته. يرى البنك املركزي 

 .ور القطاع املالي السعودي نظًرا للمجموعة الواسعة من الفوائد املرتبطة بهاالسعودي أن بإمكان املصرفية املفتوحة أن تدعم تط

أو « ذاتًيا»إما  -من خالل تعزيز فرص تطوير منتجات وخدمات جديدة  االبتكار املباشرتؤدي املصرفية املفتوحة إلى 

لزيادة القيمة املقدمة من الجهات املالية وخلق مصادر إيرادات إضافية. على سبيل املثال،  -بالتعاون مع طرف ثالث 

 -بموافقة العميل  -لية قد تقوم البنوك وشركات التقنية املالية بتطوير تطبيقات مبتكرة تحلل بيانات املعامالت املا

 .وتقدم منتجات مخصصة تتعلق بأنماط وسلوك االستهالك إلفادة العمالء بعاداتهم املالية

، وتقليل العوائق أمام دخول املشاركين الجدد إلى السوق، التنافسيةمن املتوقع أن تؤدي املصرفية املفتوحة إلى زيادة 

ضافة إلى مساعدتهم على تصميم وتقديم خيارات مخصصة للعمالء وتزويدهم بفهم أفضل الحتياجات العمالء، باإل 

 .بأسعار أكثر تنافسية

في اململكة العربية السعودية وذلك من خالل تطوير منتجات  الشمول املاليستعمل املصرفية املفتوحة أيًضا على زيادة 

املصرفية املفتوحة على توسيع وخدمات مالية جديدة لفئات محددة من العمالء. ويمكن أن تعمل منتجات وخدمات 

نطاق الوصول إلى االئتمان لجزء أكبر من األفراد. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تساهم خدمات املصرفية املفتوحة في 

الوضع املالي ونشر الوعي املالي. ويشمل ذلك مساعدة العمالء ذوي الدخل املنخفض على تقليل النفقات غير  تحسين

 يات االدخار، وتشجيع العمالء بشكل عام على إدارة أموالهم بصورة أفضل.الضرورية، وتحسين سلوك

النظام املصرفي، حيث يمكن للعمالء مشاركة بياناتهم املصرفية على الفور مع  كفاءةتؤدي املصرفية املفتوحة إلى زيادة 

مالت. إضافة إلى ذلك، قد تقلل طرف ثالث، مما يعزز اعتماد الطرق الفعالة في إدارة معلوماتهم املالية وتنفيذ املعا

 التقنيات الجديدة من تكلفة االبتكار وبالتالي تسّهل الشراكة مع أطراف أخرى من مزودي الخدمات.

 

  
 

 

 



 

للتأثير املحتمل للمصرفية املفتوحة على القطاع املالي السعودي ويعمل على تحديد النهج األنسب لتطبيقها في اململكة 

 العربية السعودية. 

 اإلطالق( كما يلي: نفيذ،التيم، )مرحلة التصمتتألف رحلة تبني املصرفية املفتوحة من ثالث مراحل منفصلة 

 مرحلة التصميم 

لتصميم منظومة املصرفية املفتوحة )التقنيات  خالل الفترة القادمة سيتم تكريس جهود البنك املركزي السعودي

 التي تنظم عمل املشاركين في السوق. الحكومةوالعمليات( ووضع أطر 

 مرحلة التنفيذ 

، ستشمل مرحلة التنفيذ وضع أطر العمل املحددة «تصميم منظومة املصرفية املفتوحة»عند االنتهاء من مرحلة 

والبنى التحتية للتقنية وأنشطة اإلطالق ومنها اختبار املنتجات والخدمات مع املشاركين في القطاع املالي، وتعزيز 

 وعي العمالء.

 مرحلة اإلطالق 

في اململكة بإعتماد نهج تدريجي لدعم وتعزيز وعي العمالء ستبدأ مرحلة اإلطالق ملنظومة املصرفية املفتوحة 

 وضمان التحسين املستمر في تطوير البنية التحتية

 رحلة تبني املصرفية املفتوحة في اململكة:

 

 

 

 

 

  

النصف األول من 

2021 

النصف الثاني من 

2021 

النصف األول من 

2022 

  

من القطاع التنفيذ اإلطالق  التصميم 

  



 

 لبناء خالل هذه الرحلة، سيعمل البنك املركزي السعودي مع املشاركين في القطاع املالي الباحثين عن فرص التعاون 

منظومة املصرفية املفتوحة. وسيؤدي هذا النهج إلى الوصول إلى إطار العمل األمثل لتلبية احتياجات أصحاب املصلحة في 

 املنظومة.

 www.sama.gov.saللمزيد من املعلومات عن سير العمل املتعلق باملصرفية املفتوحة في اململكة، يرجى زيارة موقعنا 

http://www.sama.gov.sa/

