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 مقدمة
وفر الرقمنة املستتتتتتتتتمرت لملخدمات املالية 
ُ
ا ت لبناء خدمات مالية شتتتتتتتتاملة وفعالة، وكعزل كملك التنمية االقت تتتتتتتتادية من خزي دعم اال ت ار وليادت  عديدتفرصتتتتتتتت 

ا، إذ ساهم في ذلك التطور  ا وسريع  ا كبير  امل، منها: توفر عدد من العو املنافسة مع إدارت املخاطر املرتبطة بها. وكشهد منظومة التقنية املالية حوي العالم تطور 

والبنية التحتية انتشتتتتتتتتتتار الهواتو المكية، وستتتتتتتتتتهولة إجراء املعامزت الرقمية و قة املستتتتتتتتتت هلك بها،   اإلضتتتتتتتتتتافة إلىزي واجهة  رمجة التطبيقات، من خالبيانات 

  فة.الت ل قليلةاملستقرت و 

م، ودعا الشتراات إلى االنضتمام إلاها 2018عام البنك املركزي الستعودي البيئة التجريبية التشتريعية في أوا ل  أطلق، 2030تحقيق رؤية اململكة  وللمستاهمة في

ا النهائي إطزقها للمستت هلكقبل مطبق، وذلك أو كشتتري ي واختبار نماذج ومفاهيم أعماي جديدت غير خاضتتعة ملستتار تنظي    ا كبير  . وحقق البنك املركزي نجاح 

ا تنظيميتة جتديتدت  تال تامت م أطر  املزيتد من الستتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتات البتتك املركزي أصتتتتتتتتتتتتتدر كمتا قطتاعتات ممتلفتة، ل أو محتد تة تمتدم في مستتتتتتتتتتتتتاعيتي التطويريتة، حيتث قتدج

طار عمل البيئة التجريبية التشتتريعية لتلبية الطلب املايايد من على تحديث إالبنك املركزي  وعملاملالية. في الخدمات  يمات املتعلقة  استتتمدام التقنيةوالتعل

األهداف  معذلك بتكرت. ويتماشتت   ُم ق الستتعودية الختبار نماذج أعماي ومفاهيم جديدت و للتنظيم في الستتو شتتراات التقنية املالية والكيانات اللالية الخاضتتعة 

وافقة علاها من ق   التقنية املالية الستتتتتاراتيجية الطموحة
ُ
إلحداث ( والت  تهدف 573ه رقم )1443شتتتتتواي  23بل مجلس الولراء في يوم اإل نين املوافق والت  تم امل

 .لعاملية الرا دت في هما املجايقطاع املالي وتنشيطي،  اإلضافة إلى جمب شراات التقنية املالية وتطويرها لت ون ضمن الشراات انقلة نوعية في ال

 

 

 ما هي البيئة التجريبية التشريعية؟
  البيئة التجريبية التشتتتتتتتتريعية

ُ
بتكرت في الستتتتتتتتوق مع أو خدمة مالية ُم من اختبار منتج  الناشتتتتتتتتئة املالية وشتتتتتتتتراات التقنية مكن املؤستتتتتتتتستتتتتتتتات املاليةهي  يئة حية ت

 الضوا ط.مع عدد من لكين حقيقيين خزي فارت محددت مس ه

 للمؤسسات املالية املرخ ة والشراات الناشئة. على مدار العاماالنضمام على البيئة التجريبية التشريعية ُمتاح طلبات تقديم 

 

 أهداف البيئة التجريبية التشريعية

 اف اإلساراتيجيةاألهد

  البيئة التجريبية التشريعية ت ب
 
ا  2030الت  تهدف إلى كعزيز النمو االقت ادي واألنشطة االستثمارية. وتضم رؤية اململكة  2030 رؤية اململكة  مباشرت عدد 

 يقدم خدمات مالية متنوعة تدعم «  رنامج تطوير القطاع املالي»من البرامج التنفيمية، من  ينها 
 

ا فعاال المي يهدف إلى تطوير القطاع املالي لي تتتتتتتتتتتتبًل قطاع 

 .االقت اد الوطن  عبر تحفيي االدخار، والتمويل، واالستثمار بعدت طرق، منها تمكين املؤسسات املالية من دعم نمو القطاع الخاصتنمية 

 اتتقنيالت  كس ى إلى استمدام الو ية ولتحقيق ذلك، تهدف البيئة التجريبية التشريعية إلى جمب الشراات املللية والعاملية املتم  ة في مجاي التقنية املال

 .ية جديدت في السوق السعوديةاللالية أو الجديدت  طريقة مبتكرت لتقديم منتجات أو خدمات مال
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 أهداف تقديم الخدمة

اال ت ارية، ء، وأصلاب الللوي إلى تقديم عدد من املنافع املباشرت وغير املباشرت للعمز السعودي تهدف البيئة التجريبية التشريعية الخاصة  البنك املركزي 

 لبنك املركزي نفسي، كما يلي:او 

 العمزء أصلاب الللوي اال ت ارية البنك املركزي 

جمع اللقا ق الت  دراسة و تمكين البنك املركزي من 

يمكن استمدامها في صياغة مسودات القواعد 

واللوا ًل الخاصة  التقنيات املستقبلية، وحماية 

حدث  أالعمزء، والبقاء على اطزع م الح 

 .اال ت ارات في القطاع

مساعدت أصلاب الللوي اال ت ارية في قطاع 

الخدمات املالية على تقليل املدت الت  يستغرقونها في 

ا من مراحل تطويره  طرح املنتج في السوق  دء 

األولية، ومساعدتهم كملك على معالجة املتطلبات 

 املتعلقة  األنظمة والاراخيص.

جديدت في الستتتوق  حيث  تيستتتير عملية طرح منتجات

  :تحقق اآلكي

 تلبية متطلبات العمزء واحتياجاتهم.  

 ليادت مستوى الكفاءت.  

 .ليادت جودت الخدمة املقدمة 

 

 :البيئة التجريبية التشريعية نطاق

 :للفئات التاليةتاحة ُم التشريعية البيئة التجريبية 

   أصلاب الللوي اال ت ارية المين تتضمن : رقمية جديدة حلول بتكارية الذين يتقدمون بنماذج أعمال أو أصحاب الحلول ال

ا لوا ًل  حلوي م املقارحة نماذج أعماي أو حلوله السعودي السارية مما يتطلب  البنك املركزي أو أنظمة رقمية ال كغطاها حاليًّ

 كعديل على األنظمة واللوا ًل اللالية  ما يتوافق مع تلك الللوي.

 أصلاب الللوي اال ت ارية المين تتضمن  :تنظيملة غير خاضعة لتقني تجربة حلول ليتقدمون  أصحاب الحلول البتكارية الذين

ا لوا ًل البنك املر  مما يطلب إصدار األنظمة واللوا ًل والاراخيص الزلمة لتلك  كزي الساريةحلولهم املقارحة تقنيات ال كغطاها حاليًّ

 .الللوي 

مثل
ُ
ا ُم التشريعية  البيئة التجريبية ال ت ا م ان   :للفئات التاليةناسب 

  
 
 ل ت

ا
ا في ل أو تضيف قيمة ضئيلة ضيف قيمة جوهريةحلول  إذا تضمنت الللوي  اململكة،لحلول املشابهة املطبقة حاليا

ج
 إال

 طبقة  أسلوب ممتلو.تقنية ممتلفة أو تقنية حالية ولكن ُم 

 نضجلم تصل ملرحلة كافية من ال تقنيات. 

 د ال يغة : البنك املركزي معن  فقط  الجوانب التنظيمية الت  تمص عملية اعتماتطويرها بشكل كاف   تمخطط اختبار لم ي

 فكرت واضلة عن أهداف خطة االختبار  ي ونوا على أتم استعدادعلى أصلاب الللوي اال ت ارية أن و  ،النها ية لخطط االختبار

 تحقيقها.  وآلية وكيفية

 ، ل يمكن استخدام البيئة التجريبية التشريعية الخاصة بالبنك املركزي للغرضين التاليين:باإلضافة إلى ذلك

  املتطلبات القانونية أو النظامية. اللتفاف حول 

 تطبيقها في اململكة. اعتماداملقرر تبار تقنيات من غير اخ 
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تقدمين 
 
 على البيئة التجريبية التشريعية؟ فئات امل

 

 من ق   ةال يشتتتتتتتارو في دخوي البيئ
 
بل البنك املركزي الستتتتتتتعودي، حيث تح تتتتتتتل الشتتتتتتتراات التجريبية التشتتتتتتتريعية أن ي ون الكيان ُمرخ تتتتتتتا

تقدمين على البيئة التجريبي فئاتإدراج مكن ويُ  األعماي،خطاب ت تتتتتتتتتتتتتتريًل مؤقت ُيمكن الشتتتتتتتتتتتتتتراات من  دء 
ُ
التشتتتتتتتتتتتتتتريعية تحت أحد  ةامل

 األربعة التالية: تالت نيفا

 

ال كغطاها القواعد اللالية أو  اختبار حلوي مبتكرت  والراغبة املؤستتتتتتستتتتتتات املالية املرخ تتتتتتة هي :يداملؤسسسسسسملسسسسسات املرخصسسسسسة من قبل البنك املركزي الملسسسسسعو  .1

، ومن األمثلة على املؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتات الت  تندرج تحت هما الت تتتتتتتتتتتتتتنيو ما يلي: البنو ، وشتتتتتتتتتتتتتتراات املدفوعات، ومراكز اللواالت تتطلب تحديث على األنظمة اللالية

 التمويل. الدولية، ومجموعات التأمين، وشراات

 

املمكن لهمه  ومن. هي الشتتتتراات غير املرخ تتتتة واملطورت لللوي تقنية مالية جديدت بهدف استتتتتمدامها في الستتتتوق الستتتتعودي: شسسسركات التقنية املالية الناشسسسئة .2

 : الشراات الدخوي في البيئة التجريبية التشريعية عبر أحد الخيارين التاليين

 

  من البيئة التجريبية التشريعية من خالل خطاب القبول  لالستفادةاملؤقت تصريح الالحصول على . 

  نموذج الطلب وتنفيم االختبار  أمام البنك املركزي عناملسؤوي الطرف  في همه اللالة، :مرخصة بشكل كاملتكوين شراكة مع شركة

بل هو الطرف املرخص من   تتتتتة وغير املرخ تتتتتة بهدف ضتتتتتمان أن البنك املركزي املستتتتتؤوليات  ين الشتتتتتراات املرخ ويقرر . البنك املركزي ق 

 ، واللفاظ على حقوق جميع األطراف.اليةرقا ة على األنشطة  ال ورت املثتتم ال

 

ا المين أطلقوا حلولهم ُم هي الشتتراات العاملية الغير مرخ تتة من قبل البنك املركزي الستتعودي : شسسركات التقنية املالية العاملية غير املرخصسسة .3 ستتبق 

ومن املمكن لهمه الشتتتتتتتتتتتراات الدخوي في البيئة التجريبية التشتتتتتتتتتتتريعية عبر أحد الخيارين  إلطزقها في اململكة ألوي مرت، ن في ستتتتتتتتتتتوق أخرى أو يستتتتتتتتتتتعو 

 التاليين:

 يمكن ل احب اللل اال ت اري التقدم  طلب استمدام البيئة التجريبية التشريعية مباشرت، وعند قبوي طلبي يجب  :بطريقة مباشرة

 . عليي التسجيل لدى ولاركي االستثمار والتجارت الستكماي متطلبات إنشاء كيان اعتباري داخل اململكة

 ت اري في الخارج وشركة مرخ ة من البنك املركزي، حيث تقوم  اال لل العبر اتفاقية شراكة مبرمة  ين صاحب  :بطريقة غير مباشرة

ويقرر . الشركة املرخ ة في همه اللالة  دور املتقدم لزنضمام إلى البيئة التجريبية وتظل مسؤولة عن عمليت  تقديم الطلب واالختبار

قا ة على األنشطة  ال ورت املثالية، واللفاظ البنك املركزي املسؤوليات  ين الشراات املرخ ة وغير املرخ ة بهدف ضمان أن تتم الر 

 على حقوق جميع األطراف.
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 :معايير األهلية للتقديم على البيئة التجريبية التشريعية

يجب علاهم تجاول جميع معايير األهلية للبيئة التجريبية الراغبين  دخوي البيئة التجريبية التشريعية  أصلاب الللوي اال ت ارية

 ، وهي:من قبل البنك املركزي  هنا  أربعة أقسام ر يسة ملعايير األهلية تؤخم في اللسبانو  التشريعية،

 .اال ت ار اللقيقي والبيئة التنظيمية .1

 .منافع الفكرت .2

 .جاهزية املنتج األولي والتقنية لزختبار .3

.خطة الخروج .4

 

سسسسسار السسحسسقسسيسسقسس  والسسبسسيسسئسسسسسسة  البسستسسكس

 التنظيمية

 

 

 

 

 

 منافع الفكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :يجب أن يثبت الحل البتكاري املقترح إحدى الصفات التالية

 ا ا عن الللوي املقدمة حالي   :في اململكة أني يمتلو كثير 

  تقديم صاحب اللل اال ت اري أل حاث سوق تظهر عدم وجود حلوي مثيلة مطروحة

 .في اململكة أو قل ها

  ا في ا لتقنيات مطبقة حالي  ا جديد  ا في نطاق  ياململكة. أنأني ُيظهر استمدام  ا كبير  يظهر توسع 

 :نيات اللالية املطبقة في اململكةالتق

  إعداد مقارنة للسمات الر يسة الت  تمتال بها التقنية قيام صاحب اللل اال ت اري 

 .أو املنهجية التشغيلية الت  يقارحها ومنافساتها، مع إ رال الفروقات الواضلة

 أني يظهر ت 
 
ا التقنيات طورا  .اللالية املطبقة في اململكة كبير 

 

 

 يجب على صاحب الحل البتكاري تقديم أدلة كافية تظهر ما يلي:

  ت اري املقارح يقدم منافع ملموسة مباشرت )مثل: تحسين النظام األمن  أو جودت أن اللل اال 

 :العمزء )مثل: ليادت التنافسية( الخدمة( أو غير مباشرت ت ب في صالح

  ا  نتا أن ي ون  ج أ حاث أو الطلب املقدم من صاحب اللل اال ت اري مدعوم 

يمكن جن  املنافع من اللل اال ت اري املقارح، مثل: تقوية  يعمليات محااات تظهر أن

 .ام األمن ، وتحسين تجربة العمزءالنظ

  أني حدد جميع املخاطر الت  قد تنتج من حلي اال ت اري املقارح والت  قد يتعرض لها العمزء

 واألسو 
 
 مز مة

 
 :اق، مع معالج ها معالجة

  تقييم شامل للمماطر الت  قد يش لها قدرت صاحب اللل اال ت اري على إعداد

 إلى إعداد خطة 
 
اللل اال ت اري على العمزء   ورت مباشرت أو غير مباشرت، إضافة

 .تمفيو للمماطر لضمان حماية العمزء على نحو مز م طيلة مرحلة االختبار

 ني من تقديم التعويض املز م للع
ًّ
مزء إذا لزم امتز  صاحب اللل اال ت اري ملوارد اافية تمك

  األمر.



 

 :(تكملة) على البيئة التجريبية التشريعية معايير األهلية للتقديم

جاهزية املنتج األولي والتقنية 

 لالختبار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطة الخروج

 

 

 

 

 

 

 

 

خطة جيدة  ضمن عملية تقديم الطلب، إعداديجب على صاحب الحل البتكاري، 

 :تحوي على األقل ما يلي

 مراحل ال 
 
 :جاهزية التشغيلية وفارت االختبارالجداوي الزمنية للتنفيم، متضمنة

  ،قيام صاحب اللل اال ت اري  إعداد خطة شاملة لملجاهزية التشغيلية وفارت االختبار

الزمن ، واحتمالية تحقيق النتا ج  حيث تحدد مراحل التنفيم الر يسة، والجدوي 

 املس هدفة.

  صاحب اللل اال ت اري على تقديم نتا ج ح ل علاها من عمليات محااات ممبرية سا قة قدرت

 .أجريت على تقنيتي املقارحة

 املوارد الزلمة لبدء االختبار بعد فارت  تقديماال ت اري على إ بات إم انية  قدرت صاحب اللل

 . لى خطاب القبوي من البنك املركزي ق يرت من الل وي ع

  ن صيغة التقارير جدوي لمن  لرفع التقارير إلى البنك املركزي طيلة فارت االختبار،  حيث يبيج

 :ها )مثل: مؤشرات األداء الر يسة(ومحتوا

  قيام صاحب اللل اال ت اري  اقاراح جدوي لمن  للتقارير الدورية املقرر رفعها إلى البنك

 فارت االختبار.املركزي خزي 

  قيام صاحب اللل اال ت اري  اقاراح صيغة تتسم  الوضوح واإليجال لتلك التقارير،  حيث

  .تتضمن مؤشرات القياس واملعايير الر يسة املقرر استمدامها ومنهجية تحليلها

 .منهجية واضلة لزختبار والضوا ط الزلم توفرها 

 

للخروج من البيئة  تراتيجيتهاسيجب على صاحب الحل البتكاري أن يدرج في 

ا يملتعرض المليناريو اململتقبلي لعمليتي تطوير الحل البتكاري 
ا
التجريبية وصف

 وصف ملا يلي:خاضع لالختبار واستخدامه، و ال

  خروج تحدد  وضوح ممتلو املراحل النها ية  اساراتيجيةقيام صاحب اللل اال ت اري  إعداد

 :امللتملة ملرحلة االختبار.

 ا أكبر  الطريقة
 
الت  يمطط التباعها من أجل توسيع نطاق حلي اال ت اري ليمدم سوق

ا في حاي نجاح االختبار.  حجم 

  احتواء اساراتيجية الخروج الخاصة   احب اللل اال ت اري على سيناريوهات سلبية

ا على خطة لضمان إعادت  يمكن أن تؤدي إلى كعليق االختبار أو إلغا ي، واحتواؤها أيض 

  العمزء إلى الوضع المي اانوا عليي قبل إجراء االختبار كما لو أني لم ُيجرى قط

  الخروج الخاصة   احب اللل اال ت اري على تفاصيل عن املوارد اإلضافية  اساراتيجيةاحتواء

ا، واألطر الزمنية املتوقعة، وخطط  الزلمة لتوسيع نطاق التقنية بغية خدمة أسواق أكبر حجم 

ا)مع شراات أخرى  اساراتيجيةإنشاء تحالفات  (.إذا اان ذلك مز م 
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 أنواع اإلعفاءات

قد يستتتتتتت ى أصتتتتتتتلاب الللوي اال ت ارية إلى الل تتتتتتتوي على تمفيو أو إعفاء من بعض املتطلبات التجريبية التشتتتتتتتريعية  ةخزي البيئ

ا وكما املتطلبات . املعتادت لطلبات الارخيص رجح تمفيفها أو اإلعفاء منها ُم غير الومن األمثلة على أنواع اإلعفاءات املمنوحة ستتتتتتتتتتتتا ق 

 :ما يلي

لتي يمكن تخفيفها أو اإلعفاء منهأمثلة على املتطلبات ا ل يرجح تخفيفها أو اإلعفاء منها أمثلة على املتطلبات التي  

 

 حماية  يانات العمزء  رسوم الارخيص 

 م افحة غسل األمواي وتمويل اإلرهاب  متطلبات رأس املاي والسيولة 

 مزءمة األفراد وأهلي هم  متطلبات كشكيل مجلس اإلدارت ومتطلبات اللوكمة 

 القوانين املللية والدولية 

 متطلبات اإلف اح للعمزء

 ( الت  ال تدخل تحت إطار املبادئ التوجاهية للبنك املركزي

 (املتطلبات

  السيبراني األمنمتطلبات 

  

 

 

 

 

 

 

 

عدم تنفيم إجراءات جزا ية في خطاب القبوي الخاص   تتتاحب اللل اال ت اري، حيث يتعهد البنك املركزي  مقتضتتتاها شتتترو يضتتتع البنك املركزي 

ختبار. بعدم اتماذ إجراءات تأديبية تجاه صتتتتتتتتتتتتاحب اللل اال ت اري طيلة فارت االختبار طاملا أني يتقيد  الشتتتتتتتتتتتتروو والقيود املتفق علاها لعملية اال 

نتفاع من تلك الفقرات الشتتترطية في حث أصتتتلاب الللوي اال ت ارية على ان هاج مبدأي ال تتتراحة والشتتتفافية في كعامزتهم ويمكن للبنك املركزي اال 

: وجود 
 

غرت في اللوا ًل تمص األنشتتتتتتتطة ثمعي، أو في اللاالت الت  يستتتتتتتتحيل فاها إصتتتتتتتدار اإلعفاءات أو تقديم التوجيي اإلرشتتتتتتتادي غير الرستتتتتتت   )مثز

 .املقارحة(

الشرو التنفيمي يمتص العمزء.   تضرر  أ ر في حق البنك املركزي في كعليق االختبار أو إلغا ي في حاي علميال يتنفيم إجراءات جزا ية  عدم شرو

ممتاطر التعرض إلجراءات البنتك املركزي الجزا يتة، وال عزقة لهتا  أية مستتتتتتتتتتتتؤوليتات قانونيتة قد يتحملهتا أصتتتتتتتتتتتتلتاب الللوي اال ت تارية تجتاه  فقط 

 .زءالعم
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 :ة التجريبية التشريعيةالبيئمراحل 
ا وتنته   مرحلة الخروج التشريعية للبنك املركزي من أربع مراحل أساسية لبيئة التجريبيةا تت ون مراحل  :تتم تباع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 60تقديم الطلب ) :
 
 يوما

" لتسهيل عملية الدليل اإلرشاديُيقدم صاحب اللل اال ت اري نموذج الطلب بعد إكماي البيانات املطلوبة، وباإلم ان االطزع على "

 التقديم.

 ملعايير األهلية الخاصة  البيئة التجريبية، ويتم الرد على 
 
ويتولى البنك املركزي دراسة الطلب املقدم من صاحب اللل اال ت اري وفقا

ا. 60ُمقدم الطلب خزي   يوم 

" 12مرحلة االختبار "تمتد إلى  :
 
 شهرا

 هر اش 12يمتبر أصلاب الللوي اال ت ارية أف ارهم في البيئة التجريبية ملدت ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عن.  

 ن أصلاب الللوي اال ت ارية من التقدم
ج
يعمل البنك املركزي خزي مرحلة االختبار على إصدار اللوا ًل وكعديلها )أو احداهما(، مما يمك

  طلب الل وي على ترخيص تنظي   اامل، أو كعديل الارخيص اللالي.

( 120) تقييم الجاهزية التشغيلية :
 
 يوما

 لملجاهزية التشغيلية أصلاب الللوي اال ت ارية املؤهلين يح لون على الدعم من فريق البيئة التجريبية لوضع ال يغة النها ية

ا إلى معايير تقييم الجاهزية للبيئة التجريبية التشريعية  ناء  على نموذج   .العمل الخاصة بهم استناد 

 سيتم على إ ره إصدار  120في حاي استيفاء طلب صاحب اللل اال ت اري لجميع معايير التقييم لملجاهزية التشغيلية خزي ،
 
يوما

  ت اري.خطاب القبوي ل احب اللل اال 

 مرحلة الخروج  :

 لملخروج من البيئة التجريبية التشريعية واتباع أحد املسارات 
 

عند تحقيق أهداف مرحلة االختبار  نجاح، ي ون مقدم الطلب مؤهز

 :لتاليةا

oالتقدم  طلب الل وي على ترخيص اامل أو كعديل الارخيص اللالي. 

oتنفيم خطة الخروج دون الل وي على ترخيص. 

oالل وي على تأكيد البنك املركزي بعدم حاجة املنتج إلى ترخيص/ت ريًل. 

 مراحل البيئة التجريبية: ملرحلة الرابعة(. 13للمزيد، الرجاء االطزع على صفحة رقم( 

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/-SandBox/Pages/Instructions.aspx
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/-SandBox/Pages/Instructions.aspx
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 مراحل البيئة التجريبية التشريعية

           

 

ويقدم أصتتتتتتتتتلاب الللوي اال ت ارية طلباتهم عبر . معايير األهلية للبيئة التجريبية اال ت ارية  ناء  علىت أصتتتتتتتتتلاب الللوي تهدف همه املرحلة إلى دراستتتتتتتتتة مقارحا

   نموذج طلب االنضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية: نموذج الطلب التالي

  ،بعد تقديم الطلب
ُ
معايير  يبدأ البنك املركزي تقييمي  ناء  علىبت اكتماي الطلب، يتحقق البنك املركزي من اكتماي جميع البيانات الخاصتتتتتتتتتتتتة  الطلب، و ذا  

 .للدخوي في البيئة التجريبية ، و ذا تبين غير ذلك، سيتم إخطار ُمقدم الطلب بعدم أهليتياألهلية

 :أربعة أقسام، وهي( 4)لى يضم نموذج الطلب املقدم في املرحلة األو 

 .معلومات عن املنشأت -أ

  .معلومات عن اال ت ار -ب

 .جاهزية املنتج األولي والتقنية -ج

 معلومات عامة -د

ت أستتتتتتئلة تتطلب أجوبة اافية )نأمل  وي ال قستتتتتتم من همه األقستتتتتتامتيح تهدف املرحلة األولى كما . ملزيد من املعلومات( "الدليل اإلرشتتتتتتادي"على  االطزععلى عدج

إلى معرفة مدى جاهزية  إلى مستتتتتتتتتتتتاعدت البنك املركزي على التأكد من قا لية تطبيق نموذج العمل في البيئة التجريبية التشتتتتتتتتتتتتريعية،  اإلضتتتتتتتتتتتتافة( تقديم الطلب)

 . أعزه 9صفحة رقم الزمنية املوضلة في  ال ت اري لبدء العمليات ضمن الفارتصاحب اللل ا

 (:6تت ون معايير األهلية من أربعة أقسام ر يسة )موضلة في صفحة رقم 

 اال ت ار اللقيقي والبيئة التنظيمية. .1

 منافع الفكرت. .2

 لزختبار.جاهزية املنتج األولي والتقنية  .3

خطة الخروج. .4

لطلب معلومات إضافية أو مع صاحب اللل اال ت اري تقييم للطلب  ناء  على معايير األهلية، ُممكن أن يتواصل البنك املركزي جزء من مرحلة ال

غ صاحب اللل  انتقاي سيُ معايير األهلية املماورت أعزه  جميعلاستيفاء طلب صاحب اللل اال ت اري  إذا تم، لزستيضاح عن اللل اال ت اري املقارح
َّ
بل

ا من تاريخ تقديم الطلب 60طلبي ملرحلة التقييم خزي   .يوم 

https://www.sama.gov.sa/en-US/-SandBox/Pages/forms.aspx
https://www.sama.gov.sa/en-US/-SandBox/Pages/forms.aspx
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/-SandBox/Pages/Instructions.aspx
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/-SandBox/Pages/Instructions.aspx
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 .... مراحل البيئة التجريبية التشريعية                       

 

 

ا حت  يتمكن أصتتتلاب الللوي اال ت ارية من تلبية متطلبات االلايام املن تتتوص علاها في معايير التقييم 120زية التشتتتغيلية إلى تمتد فارت تقييم الجاه  يوم 

 لبيئة التجريبية التشريعية. الجاهزية التشغيلية ل الخاصة

 :في األساس إلى ما يلي الجاهزية التشغيلية تقييمتهدف مرحلة 

  ومعرفة ال تتتتتتتتتتتتيغة املطلوبة لبيئة التجريبيةالجاهزية التشتتتتتتتتتتتتغيلية لتقييم العمل مع صتتتتتتتتتتتتاحب اللل اال ت اري لضتتتتتتتتتتتتمان فهمي ال امل ملعايير ،

بمت ل يمكن االطزع) .لزلايام
ُ
 ("إرشادات التقديم"لمتطلبات من خزي على ن

  تلبية جميع متطلبات االلاياممراجعة التقدم المي حققي صاحب اللل اال ت اري في مرحلة التقييم في. 

 ثالثةالطراف األ ع ممماطبات تتم ب اللل اال ت اري في أي دعم صاح. 

 اإلضتتتتافة ( ؤقتاملت تتتتريًل ال)قبوي ال، ستتتتيتم إصتتتتدار خطاب صتتتتاحب اللل اال ت اري  لاياما مدى وبعد ان هاء فريق البيئة التجريبية التشتتتتريعية من تقييم

 .  التشغيلية، ومتطلبات االلايام اإلضافية الت  يجب الوفاء بها بعد  دء العمليات، واملعايير الضوا ط والقيودإلى 

 

البنك املركزي من صتتتاحب اللل اال ت اري تطبيقها بهدف ضتتتمان تحقيق  هامجموعة من القيود، والشتتتروو الت  يمكن أن يطل وستتتا ل حماية الُعمزء هي 

 على ضتتتتتتتتتتمان نزاهة ستتتتتتتتتتوق الخدمات املالية وستتتتتتتتتتزمتي طيلة فارت االختبار
 
 لوستتتتتتتتتتا ل واإلجراءاتيتم تحديد ا، و مستتتتتتتتتتتوى مز م من اللماية للعمزء، عزوت

ا متناستتتتتتتبة مع أ ر تلك املخاطر اختبار، كملك يتم االعتماد في وضتتتتتتتعها على طبيعة املطبيعة  حستتتتتتتب ال  خاطر امللددت، وستتتتتتتت ون همه اإلجراءات أيضتتتتتتت 

 (:على سبيل املثاي ال الل ر)وفيما يلي أمثلة لهمه اإلجراءات . واحتمالية وقوعها أو إضرارها  العمزء

 القيود على عدد العمزء املشاركين في االختبار وفئاتهم. 

 القيود على نوع املعامزت وحجمها . 

 تم تتتيص جزء من األمواي لغرض محدد لضتتتمان ح تتتوي العمزء على التعويض في حاي كعرض العمزء : لبات إضتتتافية لرأس املاي، مثلمتط

 .لضرر مالي جراء االختبار

 

سُتنشر قا مة أصلاب الللوي اال ت ارية اللاصلين على خطاب قبوي من البنك املركزي على املوقع اإللكاروني للبنك املركزي تحت 

  :قسم البيئة التجريبية التشريعية المي يمكن الوصوي إليي من خزي الرا ط التالي

 شراات التقنية املالية املرخص لها في البيئة التجريبية التشريعية

 

 

https://www.sama.gov.sa/en-US/-sandbox/Pages/Permitted-Fintechs.aspx
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 .... مراحل البيئة التجريبية التشريعية                        

 

 

  

حينها البدء في تنفيم خطة اختباره على النحو امللدد واملتفق عليي في  فيمكني املؤقت"الت ريًل "خطاب القبوي عند استزم صاحب اللل اال ت اري 

 املرحلة الثانية ووفق
 
ا من استزم  12وُيمنًل صاحب اللل اال ت اري مهلة لمنية ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على . في خطاب القبوي  ح ام الواردتلل  ا شهر 

 .ضمن البيئة التجريبية التشريعيةره خطاب القبوي إلكماي اختبا

ا ملا ينص عليي خطاب القبوي  أجراها وذلكالت  االختبار اري للبنك املركزي نتا ج عملية قدم صاحب اللل اال ت وخزي مرحلة االختبار، يُ    .طبق 

صاحب اللل اال ت اري  أح ام خطاب القبوي، وكملك إشعاره  أي أحداث غير  الايامنك املركزي  وتهدف تقارير أصلاب الللوي اال ت ارية إلى إشعار الب

 
ُ
 . إللاق الضرر  العمزءعيق قدرت صاحب اللل اال ت اري على إكماي االختبار أو قد تؤدي إلى متوقعة قد ك

  خزي مرحلة االختبارو 
 
في االجتماعات  ين فريق البيئة التجريبية  امل مللة فريق الارخيص ذي ال لة من ضمن أصلابمن أعضاء  تواجد، سيأيضا

وكملك من أدوار فريق . اال ت اري جميع التقارير الدورية الت  يقدمها صاحب اللل ل  اإلضافة إلى استزمهمالتشريعية وفريق صاحب اللل اال ت اري، 

الارخيص دعم صاحب اللل اال ت اري في فهم املتطلبات العامة للارخيص لضمان  دء صاحب اللل اال ت اري في التحضير لطلب الارخيص  طريقة 

حب اللل اال ت اري إكماي طلب التنظيمية امللددت، يمكن ل اوالقواعد وبمجرد أن ي در البنك املركزي املتطلبات . منظمة وفي الوقت املناسب

 .، أو كعديل الارخيص اللاليالارخيص ال امل

 
 
ا أن يطلب البنك املركزي  ت اري  أح ام خطاب القبوي، فيمكنقيد صاحب اللل اال في حاي عدم ت ريثما  من صاحب اللل اال ت اري إيقاف االختبار مؤقت 

وع وفي اللاالت الت  يكتشو فاها البنك املركزي ظهور مؤشرات تدي على احتماي وق.  ي اال ت ار الل وي على توضيحات إضافية من صاحب اللل يتم 

تتضمن خطة تصليحية،  والت خروج ال، فإني يمكن حينها أن يطلب من صاحب اللل اال ت اري إلغاء اختباره مع تقديم خطة ضرر على العمزء أو حدو ي

 .املمنوح لي النهائي "الت ريًل املؤقت" وفي همه اللالة ُيشعر البنك املركزي صاحب اللل اال ت اري بسلب خطاب القبوي 

ختبار إلى لتعليق اال  جربهمانهم وخارجة عن إرادتهم قد تعلى غرار ذلك، قد يواجي أصلاب الللوي اال ت ارية صعوبات فنية أو غير فنية لم تكن في حسب

ا، وبالتالي قد يجد أصلاب الللوي اال ت ارية أنفسهم في حا إكماي االختبار خزي املواعيد امللددت في خطاب القبوي  ي ال يمكن فييأن يتم حلها تمام 

ختبار، وسينظر البنك املركزي وفي مثل همه الظروف االستثنا ية، يستطيع أصلاب الللوي اال ت ارية تقديم طلب كتابي لتمديد مرحلة اال . املمنوح لهم

 .  في ال حالة حسب حيثياتها

ا من تاريخ استزم خطاب القبوي  ا بعد مض   ا ن  عشر شهر  ، ومن املتوقع أن ينتقل صاحب اللل اال ت اري إلى واحٍد النهائي تنته  مرحلة االختبار تلقا ي 

 . املرحلة الرابعةفي  الثزث من املسارات امللددت
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  مراحل البيئة التجريبية التشريعية                                           

  

 :إحدى النتا ج التالية أو إلى مجموعة منها إلى من املرجح أن تؤدي ةنتيجة التقييم خزي فارت البيئة التجريبية التشريعي

 .إعداد إطار تنظي   جديد ليشمل املبادئ التوجاهية للارخيص واإلشراف والتنفيم .1

 .لاليةأكثر من األطر التنظيمية ال إجراء كعديزت على جزء واحد أو .2

  إجراء كعديزت على إحدى القواعد أو التعليمات املطبقة .3
 
 .أو على عدد منها حاليا

 تنظيمية من البنك يتطلب  النموذج العمل على أن تأكيد  .4
 
 .السعودي املركزي موافقة

ا لملك، قد تمتلو  ا الحتياجاتهم وخبراتهم التجارية في مرحلة االختبار في البيئة التجريبية  استتتتتتتتتتتتاراتيجياتونظر  الخروج ألصتتتتتتتتتتتتلاب الللوي اال ت ارية وفق 

 . التشريعية

 : وعلى سبيل املثاي، قد يملجأ صاحب اللل اال ت اري إلى ما يلي

 التشريعية إيقاف العمل في نهاية مرحلة االختبار في البيئة التجريبية . 

  يع التقنيات املختبرت ونقلها ل الح أي عمزء أو أي شركة أخرى مرخ ة من البنك املركزي  . 

 اعقد شرااات مع الشراات األخرى املرخ ة من البن  . ك املركزي من أجل الوصوي إلى سوق أكبر حجم 

  
 
 . عمزءلل إطزق الللوي ُمباشرت

ية  النسبة إلى أصلاب الللوي اال ت ار  

في الستتتتتوق  ال امل،  خدماتهمالمين يرغبون في طرح 

ستتتتتتتتتتتتتيتوجتتتتتتب علاهم التقتتتتتتدم  طلتتتتتتب لملل تتتتتتتتتتتتتوي على 

تتتتتامتتتتتتل  ا أو كعتتتتتتديتتتتتتل الارخيص اللتتتتتتالي ترخيص ات وفقتتتتتت 

 .نك املركزي تطلبات ال ادرت من البللم

 النستتتتتبة إلى املستتتتتار األوي، فهنا  اعتماد على البنك 

جديدت التنظيمية الطر إصتتتتتتتتتتتتتدار األ املركزي من أجل 

 والت  لتتتتتد تتتتتة املأو 
ُ
قتتتتتدم تفتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتيتتتتتل عن متطلبتتتتتات ت

ختتيتتص لتتنتتمتتوذج التتعتتمتتتتتتتل املتتطتتروح متتن ر متتحتتتتتتتددت لتتلتتاتت

صاحب اللل اال ت اري. وسيس ى البنك املركزي إلى 

ا ألي  12ي توضتتتتتتتتتتتتتيًل متطلبتتتتات الارخيص خز شتتتتتتتتتتتتتهر 

فريق ويوافق عليتتتتتتتي  يراجعتتتتتتتي جتتتتتتتديتتتتتتتدنموذج عمتتتتتتتل 

 .البيئة التجريبية التشريعية

: إذا قرر صتتتتتاحب اللل اال ت اري عدم 

خزي فارت  ملاالستتتتتتتتتتتمرار وعدم طلب الارخيص ال ا

فعليتتتي تقتتتديم تقرير نهتتتائي إلى  االختبتتتار أو في نهتتتاي هتتتا،

   :البنك املركزي يوضح فيي ما يلي

  النتا ج الشتتتتتتتتتتتتتتاملة لزختبار اي يتستتتتتتتتتتتتتن  للبنك

تتتتتتامتتتتتتتل لل ر امللتمتتتتتتتل  املركزي إجراء تقييم ات

لتتتلتتتتتتتقتتتنتتتيتتتتتتتة التتتتتتت  جتتترى اختتتتتتتبتتتتتتتارهتتتتتتتا فتتتي التتتبتتتيتتتئتتتتتتتة 

 .التجريبية التشريعية

  الخروج الت   استتتتتتتتتتتتتتاراتيجيتتتتتتتةتفتتتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتل عن

 .سيطبقها صاحب اللل اال ت اري 

 استتتتتتتتتتتتتاراتيجيتتتةعلى صتتتتتتتتتتتتتتتاحتتب اللتتل اال ت تتاري تنفيتتم 

الخروج الختتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتة  تتتتي مع توفير وستتتتتتتتتتتتتتتتا تتتتل اللمتتتتايتتتتة 

واإلجراءات التصتتتليحية لعمز ي املستتتجلين لضتتتمان 

ا  سزمة العمزء من أي أضرار. ويجب أن تتوفر أيض 

حيثما  نتا ج محايدت أو إيجا ية للموظفين واملوردين

 .أمكن ذلك

: إذا أكتتد البنتتك املركزي في أي وقتتت 

 عتتتتدم حتتتتاجتتتتة نموذج العمتتتتل خزي مرحلتتتتة االختبتتتتار

املقارح من صتتتتتتتتتتتتتتتتاحتتتب اللتتتل اال ت تتتاري إلى أي رقتتتا تتتة 

تنظيميتتة، فيمكن ل تتتتتتتتتتتتتتتاحتتب اللتتل اال ت تتاري حينهتتا 

التجريبية التشتتتتتريعية، ومن  إنهاء مشتتتتتاركتي في البيئة

 م مواصتتتتتتتتتتتتتلتتة عمليتتاتتتي التجتتاريتتة دون رفع أي تقتتارير 

در البنك . وستتتتتتتي تتتتتتتدورية إضتتتتتتتافية إلى البنك املركزي 

ا يؤكد فيي أن  ب نموذج العمل املركزي خطا  
ج
ال يتطل

.الل وي على إذن من البنك املركزي 

 


