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اجلزء األول :نظرة عامة
 .1مقدمة
 1- 1الغرض من هذه التعليمات هو توفري إطار تنظيمي يدعم ابتكارات التقنية املالية ("فينتيك") يف
السوق املالية يف اململكة العربية السعودية (اململكة).
 8- 1لغرض تطابيق أحكام هذه التعليمات ،يُقصد بالكلمات والعابارات الواردة أدناه املعاني
املوضحة إزاء كل منها ما مل يقض سياق النص بغري ذلك:
منتجات التقنية املالية :منتجات وخدمات ومناذج أعمال ابتكارات التقنية املالية.
تصريح جتربة التقنية املالية (التصريح) :تصريح لتمكني مقدمي الطلابات من املشاركة يف
خمترب التقنية املالية لتقديم واختابار منتجات التقنية املالية املابتكرة ذات العالقة بالسوق املالية
ضمن ضوابط و أطر زمنية حمددة.
 2- 1حيق هليئة السوق املالية (اهليئة) تقديم إعفاءات من تطابيق أي من هذه املتطلابات التنظيمية
املنصوص عليها يف هذه التعليمات أو تعديلها عند االقتضاء حبسب تقديرها.
 4- 1سو

تأخذ اهليئة يف عني االعتابار عدد املتقدمني الذين ميكن دعمهم بشكل فعال يف خمترب

التقنية املالية يف أي وقت وذلك لضمان توفري التوجيه الكايف ملقدمي الطلابات.
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 .8األهدا واملاباد
 1- 8يوضح هذا القسم أهدا

وماباد هذه التعليمات ،وعناصر أهلية منتج التقنية املالية ومالءمته

قابل التقديم على التصريح.
 8- 8جيب على مقدم الطلب أن يفهم بوضوح أهدا

وماباد هذه التعليمات .كما وجيب التأكيد

على أنه ال ميكن استغالل التصريح لتجاوز األنظمة واللوائح احمللية.
 2- 8ال ختل هذه التعليمات بأ حكام نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية.
 4- 8قد ال يكون من املناسب التقدم للحصول على التصريح يف احلاالت التالية:
أ  -منتج التقنية املالية املقرتح ليس له أي عالقة بأنشطة األوراق املالية.
ب -منتج التقنية املالية املقرتح مشابه للمنتجات املقدَّمة حالياً يف اململكة ،إال إذا أثابت مقدم
الطلب أياً من التالي:
 .1استخدام تقنية خمتلفة ،أو
 .8استخدام التقنية نفسها لكن بشكل خمتلف.
ج  -مل يقم مقدم الطلب بابذل العناية الواجابة ،مبا يف ذلك معرفة املتطلابات التنظيمية ذات
الصلة بتقديم منتج التقنية املالية املقرتح.
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 5- 8عند النظر يف طلب احلصول على التصريح ،سو تأخذ اهليئة يف عني االعتابار -من بني أمور
أخرى  -ما يلي:
أ  -الفوائد احملتملة ملنتج التقنية املالية املقرتح؛
ب -املخاطر احملتملة املرتابطة مبنتج التقنية املالية املقرتح والتدابري الالزمة للتحكم بها؛ و
ج  -نزاهة مقدم الطلب وقدرته وسجله.
 6- 8ليس اهلد

من التصريح إجياد بيئة خالية من املخاطر ملنتجات التقنية املالية ،بل يهد

التصريح إىل تعزيز االبتكار يف التقنية املالية يف بيئة مسيطر عليها ميكن احتواء عواقب
اإلخفاق فيها.

 .2مقدمو الطلابات املستهدفون
 1- 2حيق ألي متقدم ينوي تقديم منتج تقنية مالية ضمن أنشطة األوراق املالية التقدم للحصول على
التصريح  ،ولو مل يكن شخصاً مرخص له من اهليئة.
 8- 2ال حيتاج الشخص املرخص له الذي حبوزته الرتخيص املناسب للنشاط الذي يرغب العمل به،
إىل احلصول على التصريح الختابار منتج تقنية مالية تنطابق عليه مجيع اللوائح والقواعد ذات
الصلة .من ناحية أخرى ،إذا مل يكن لدى الشخص املرخص له الرتخيص املناسب للنشاط
الذي يرغب يف العمل به ،فإنه يتعني عليه أن يتقدم إىل اهليئة لطلب الرتخيص املناسب ملمارسة
ذلك النشاط وفقاً لالئحة األشخاص املرخص هلم.
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 2- 2التصريح ليس منصة للشخص الذي ينوي تقديم منتج تقنية مالية تنطابق عليه مجيع اللوائح
والقواعد ذات الصلة ،وجيب على هذا الشخص أن يتقدم إىل اهليئة بطلب الرتخيص ملمارسة
أعمال أوراق مالية وفقاً لالئحة األشخاص املرخص هلم.
 4- 2جيوز للشخص املرخص له  /الشخص الذي يرى أن التصريح هو االطار التنظيمي املناسب
والوحيد الختابار منتج التقنية املالية اخلاص به ،التقدم بطلب احلصول على التصريح ،وللهيئة
احلق يف قابول الطلب أو رفضه.
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اجلزء الثاني :متطلابات التقنية املالية
 .4متطلابات التصريح
 1- 4جيب على مقدم الطلب الذي يود احلصول على التصريح لالشرتاك يف خمترب التقنية املالية أن
يثابت للهيئة بشكل مرضٍ ما يلي:
أ  -أنه سيؤسس كياناً جتارياً يف اململكة عندما حيصل على التصريح؛
ب -أن لديه موارد كافية ومناسابة ،مبا يف ذلك املوارد املالية ،لتطوير منتج التقنية املالية؛
ج  -أنه سيقدم منتج التقنية املالية يف اململكة مبجرد أن ينهي االختابار بنجاح؛
د  -أنه يتمتع بالقدرة واملالءمة الختابار منتج التقنية املالية؛
هـ -أنه يتمتع بالنزاهة والقدر الكايف من املهارة والعناية واحلرص ،مبا يف ذلك -على سابيل
املثال ال احلصر  -ما يلي:
.1

التواصل مع العمالء ،وذلك بتزويدهم باملعلومات بصورة واضحة وعادلة وغري مضللة؛

.8

مراعاة مصاحل العمالء ،وذلك مبعاملتهم بإنصا وعدل ،ومراعاة مصاحلهم ؛

.2

معاجلة تضارب املصاحل بشكل عادل بني عمالئه ،أو بينه وبني عمالئه؛

 .4القدرة على ضمان سرية معلومات العمالء.
و  -وفاؤه جبميع التزاماته مبوجب نظام مكافحة غسل األموال ،وقواعد ولوائح مكافحة
غسل األموال ومتويل اإلرهاب السارية يف اململكة؛
5

ز  -أنه سيفصح للهيئة عن مجيع األحداث املهمة أو التغريات يف منوذج عمله؛
ح  -أنه قد بذل احلرص الواجب ،مبا يف ذلك معرفة القواعد واملتطلابات التنظيمية ذات الصلة
بتقديم منتج التقنية املالية املقرتح؛ و
ط  -القدرة على االلتزام جبميع املتطلابات التنظيمية اإلضافية اليت قد تفرضها اهليئة.
 8- 4على مقدم الطلب ان يقدم يف طلابه املستندات واملعلومات ذات العالقة والالزمة لابيان املتطلابات
التالية:
أ  -املعرفة التقنية والتجارية ذات الصلة واخلربة يف تطوير منتج التقنية املالية واختاباره.
ب -القدرة على حتديد العمالء املستهدفني ملنتج التقنية املالية ،واملتطلابات التنظيمية اإلضافية
بوضوح ،وبيان مراحل االختابار الرئيسة والنتائج املرجوة؛
ج  -القدرة على اقرتاح جدول زمين مقابول لتقديم التقارير إىل اهليئة عن وضع التجربة والتقدم
احملرز يف تطوير منتج التقنية املالية واختاباره؛
د  -املخاطر اجلوهرية الناشئة عن منتج التقنية املالية وكيف ينابغي تقييمها واحلد منها،
وتفاصيل اإلجراءات الوقائية الالزمة؛ و
هـ -القدرة على وضع اسرتاتيجية ختارج عادلة ومناسابة للعمالء عند التوقف عن تقديم منتج
التقنية املالية ألي سابب كان ،على أن تتضمن -على سابيل املثال ال احلصر  -ما يلي:
 .1التوقف عن طرح منتجات تقنية مالية للعمالء اجلدد واحلاليني.
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 .8إخطار العمالء بقرار التوقف وأسابابه؛
.2

التخلص من مجيع املعلومات السرية مبا يف ذلك معلومات العمالء الشخصية اليت
جُمعت خالل فرتة االختابار؛ و

 .4تقديم تقرير إىل اهليئة عن اإلجراءات املتخذة لتنفيذ اسرتاتيجية التخارج.
 2- 4جيب على منتَج التقنية املالية املقرتح أن يستويف املعايري التالية قابل تقديم طلب احلصول على
التصريح:
أ  -أن ينطوي على نشاط ذي عالقة باألوراق املالية (أي أنه يدخل يف نطاق األنشطة اليت
تنظمها اهليئة)؛
ب -أنه يعزز االبتكار يف التقنية املالية ،من حيث تطابيقات األعمال ومنوذج تقديم التقنية؛
ج  -لدى املنتج إمكانية لـ:
 .1تعزيز النمو الكابري و الكفاءة أو املنافسة يف السوق املالية؛
 .8تعزيز حلول أفضل للمطابقة وااللتزام وإدارة املخاطر يف السوق املالية؛ أو
 .2حتسني اخليارات املتاحة ورفاهية العمالء.
د  -ان يكون يف مرحلة متقدمة مبا فيه الكفاية من التطوير تسمح باختاباره (أو جتربته).
 4- 4حيق للهيئة يف أي وقت أن تع ّدل أو تفرض أي معايري إضافية ،تراها ضرورية ملعاجلة خماو
تنظيمية.
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 .5عملية طلب التصريح
 1- 5إذا كان مقدم الطلب مناساباً للمشاركة يف اإلطار التنظيمي للتصريح (كما هو مابني يف
القسم  2أعاله) ومستوفياً ملتطلابات التصريح (املنصوص عليها يف القسم  4أعاله) ،فإنه حيق له
تقديم طلب التصريح من خالل إكمال النموذج املرافق يف ملحق (ب) وإرساله إىل اهليئة عرب
الربيد اإللكرتونيFinTech.ExPermit@cma.org.sa :
 8- 5مبجرد تقديم الطلب سرتاجعه اهليئة وتابلغ مقدم الطلب مبدى أهليته للحصول على التصريح.
 2- 5ستعمل اهليئة مع مقدم الطلب لتحديد املتطلابات التنظيمية اإلضافية (املابينة يف القسم  6أدناه)
اليت ستطابَّق على مقدم الطلب ومنتج التقنية املالية خالل فرتة االختابار .بعد ذلك يقيم مقدم
الطلب ما إذا كان قادراً على استيفاء هذه املتطلابات.
 4- 5إذا كان مقدم الطلب قادراً ومستعداً الستيفاء املتطلابات التنظيمية االضافية (املابينة يف القسم
السادس  6أدناه) على النحو املنصوص عليه من قابل اهليئة خالل فرتة االختابار ،فسو

يُمنح

مقدم الطلب التصريح.
 5- 5مبجرد أن متنح اهليئة التصريح ،حيق ملقدم الطلب اختابار منتج التقنية املالية ضمن املتطلابات
التنظيمية اإلضافية (املنصوص عليها يف القسم السادس  6أدناه).
 6- 5تفاصيل عملية تقديم طلب التصريح موضحة يف امللحق (أ)
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 .6املتطلابات التنظيمية اإلضافية
 1- 6ملنح التصريح ،قد تفرض اهليئة متطلابات تنظيمية إضافية مبا يف ذلك شروط وحدود على مقدم
الطلب ومنتج التقنية املالية .وميكن أن تُستنابط هذه املتطلابات التنظيمية من لوائح اهليئة
التنفيذية املالئمة .وقد تتضمن هذه املتطلابات التنظيمية -على سابيل املثال ال احلصر  -أياً
مما يلي:
أ  -عدد ونوع العمالء الذين حيق ملقدم الطلب التعامل معهم ضمن التصريح ؛
ب -نوع وحجم صفقات العمالء اليت حيق ملقدم الطلب تنفيذها؛
ج  -تقييم مدى مالءمة العمالء وموافقتهم اخلطية قابل التعاقد؛
د  -قدرة مقدم الطلب على محاية أصول العمالء ؛
هـ -املتطلابات ذات العالقة بتعامل مقدم الطلب مع معلومات العمالء ومحايتها؛
و  -طريقة ونوع الرتويج املالي الذي ميكن أن ينفذه مقدم الطلب وتقديم اإلفصاحات املرتابطة
به إىل العمالء؛
ز  -املعلومات األساسية اليت يتعني تضمينها يف اتفاقية العميل؛
ح  -متطلابات الكفاية املالية (إن وجدت)؛ و
ط  -املتطلابات ذات العالقة بتقديم التقارير املالية ملقدم الطلب وغريها من تقارير.
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 8- 6حيق للهيئة ،يف أي وقت خالل فرتة صالحية التصريح ،إخطار مقدم الطلب كتابياً ،بإلغاء أو
تغيري أي من املتطلابات النظامية اإلضافية املفروضة على مقدم الطلب أو فرض متطلابات نظامية
إضافية أخرى.

 .7فرتة صالحية التصريح
 1- 7جيب أن ال تتجاوز فرتة صالحية التصريح (فرتة االختابار) عامني من تاريخ موافقة اهليئة.
 8- 7لتمديد فرتة االختابار ،جيب تقديم طلب خطي من قابل مقدم الطلب إىل اهليئة يف موعد ال يقل
عن ثالثة أشهر قابل انتهاء فرتة االختابار أو يف أي وقت توافق عليه اهليئة ،وجيب أن يوضح
الطلب الوقت اإلضايف املطلوب وأساباب طلب التمديد.
 2- 7ال جيوز متديد فرتة االختابار إال يف ظرو

استثنائية وحتتفظ اهليئة حبقها يف رفض أي طلب

للتمديد.
 4- 7عند انتهاء فرتة االختابار ،ميكن ملقدم الطلب اختيار إما:
أ  -تنفيذ اسرتاتيجية التخارج؛ أو
ب -تقديم منتج التقنية املالية على نطاق أوسع ،شريطة ما يلي:
 .1قناعة كل من اهليئة ومقدم الطلب أن التصريح حقق نتائج االختابار املرجوة .و
 .8وجود خطة  /اسرتاتيجية لتقديم املنتج على نطاق أوسع.
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 .2أن يكون مقدم الطلب قادراً و مستعداً لالمتثال الكامل لنظام السوق املالية ولوائحه
التنفيذية.
 5- 7حيق للهيئة حظر تقديم منتج التقنية املالية يف السوق بعد انتهاء فرتة االختابار لألساباب التالية:
أ  -عدم جناح االختابار استناداً إىل معايري االختابار املتفق عليها؛ أو
ب -أن منتج التقنية املالية له عواقب سلابية غري مقصودة على السوق.
ويف هذه احلالة جيب على مقدم الطلب تنفيذ اسرتاتيجية التخارج.

 .2إلغاء املوافقة
 1- 2حيق للهيئة إلغاء املوافقة على منح التصريح يف أي وقت قابل نهاية فرتة االختابار يف احلاالت
التالية:
أ  -إخفاق مقدم الطلب يف حتقيق الغرض املنشود ،استناداً إىل أحدث سيناريوهات االختابار
والنتائج املتوقعة واجلدول الزمين؛
ب -عدم قدرة مقدم الطلب على االمتثال الكامل للمتطلابات التنظيمية ذات الصلة يف نهاية
فرتة االختابار؛
ج  -اكتشا

عيب يف منتج التقنية املالية حبيث تفوق املخاطر فوائد املنتج ،مع إقرار مقدم

الطلب بأن العيب ال ميكن معاجلته خالل مدة االختابار؛
د  -خرق أي من املتطلابات التنظيمية املفروضة خالل فرتة االختابار؛
11

هـ -خرق أي من اللوائح التنفيذية للهيئة أو أي نظام معمول به يف اململكة أو يف اخلارج مما قد

يؤثر يف نزاهة مقدم الطلب ومسعته.
 8- 2عند إلغاء املوافقة ،جيب على مقدم الطلب تنفيذ اسرتاتيجية التخارج فورا.
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ملحق (أ)
عملية التقديم

13

تقديم منوذج طلب التصريح

تراجع اهليئة الطلب لتحديد أهلية مقدم الطلب
بشكل مابدئي وفقا للمتطلابات املابينة يف
التعليمات

هل مقدم الطلب مؤهل للحصول

يرفض الطلب ويابلغ بذلك مقدم الطلب

على التصريح

يابلغ مقدم الطلب بتأهله احملتمل
للحصول على التصريح

تعمل اهليئة مع مقدم الطلب على حتديد
املتطلابات التنظيمية اإلضافية
(6
)

هل مقدم الطلب قادر ومستعد لاللتزام
باملتطلابات التنظيمية اإلضافية

املوافقة على الطلب

متنح اهليئة مقدم الطلب التصريح

تنتهي صالحية التصريح خالل  2سنة
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ملحق (ب)
منوذج التقديم
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 . 1بيانات مقدم الطلب

معلومات عامه
1- 1

االسم:

8- 1

عنوان املقر الرئيس ملقدم الطلب:

2- 1

الربيد اإللكرتوني:

4- 1

رقم اهلاتف والفاكس:

5- 1

رقم اهلوية  /جواز السفر
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 6- 1هل أعَ ّد الطلب مقدمُ خدمة خارجي نيابةً عن مقدم الطلب إذا كان
اجلواب نعم ،فاذكر اآلتي:

 نعم
 ال

أ  -اسم مُعدّ الطلب:

ب -اسم املنشأة وعنوانها الرئيس

ج  -الربيد اإللكرتوني:

د  -رقم اهلاتف والفاكس

رقم السجل التجاري

هـ -رقم اهلوية  /جواز السفر:
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املوارد ،واخلربة ،وسجل مقدم الطلب
7- 1

تفاصيل موارد مقدم الطلب ،مبا فيها املوارد املالية لتطوير واختابار منتج التقنية املالية:

2- 1

تفاصيل املعرفة الفنية والتجارية ذات الصلة ملقدم الطلب واخلربة يف تطوير منتج التقنية املالية
واختاباره:

1- 1

تفاصيل خربة مقدم الطلب يف التقنية املالية (إن وجدت):

 11- 1تفاصيل املعرفة الفنية والتجارية ذات الصلة لفريق العمل لدى مقدم الطلب واخلربة يف تطوير
منتج تقنية مالية واختاباره:

 11- 1هل مقدم الطلب مرخص من قابل هيئة حكومية أو هيئات رقابية أخرى أو خيضع إلشرافها
إذا كان اجلواب بنعم ،يُرجى تقديم التفاصيل:
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 . 8الكيان االعتاباري (منشأة) ملقدم الطلب ( إ ن وجد)
1- 8

إذا كان مقدم الطلب منشأة جتارية:
أ -يُرجى حتديد الكيان القانوني للمنشأة (على سابيل املثال :شركة مساهمة ،شركة
مسؤولية حمدودة):

ب -رقم السجل التجاري:

ج -قائمة كاملة لفريق العمل يف املنشأة ،مبا يف ذلك مقدم الطلب ،واملؤسسون ،واملساهمون ،
وأعضاء اجلهاز التنفيذي ،وأعضاء جملس اإلدارة ،واملوظفون .يرجى تقديم اهليكل
التنظيمي للمنشأة مرافقاً هلذا النموذج:

8- 8

إذا كان مقدم الطلب شخصاً طابيعياً:
أ -يرجى حتديد االسم املقرتح للمنشأة اليت ستُنشأ يف اململكة:

ب -الكيان القانوني املقرتح (على سابيل املثال :شركة مساهمة ،شركة مسؤولية حمدودة):

ج -هيكل امللكية املقرتحة:
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د  -قائمة كاملة لفريق العمل املقرتح ،مبا يف ذلك مقدم الطلب ،واملؤسسون ،واملساهمون ،
وأعضاء اجلهاز التنفيذي ،وأعضاء جملس اإلدارة ،واملوظفون .يرجى تقديم اهليكل
التنظيمي للمنشأة مرافقاً هلذا النموذج:

2- 8

هل لدى مقدم الطلب ،وقت إعداد هذا الطلب ،منشأة تعمل حالياً يف أنشطة التقنية املالية ،أو
أعمال االوراق املالية ،أو األنشطة الابنكية إذا كانت اإلجابة نعم ،يُرجى ذكر التفاصيل:

4- 8

هل يقدم مقدم الطلب أعمال التقنية املالية أو ينوي تقدميها يف دولة أخرى إذا كانت اإلجابة
نعم ،يُرجى ذكر التفاصيل:
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 . 2متطلابات القدرة واملال ء مة
1- 2

هل قامت هيئة السوق املالية أو أي جهة حكومية أخرى أو هيئة مهنية أو منشأة تنظيم ذاتي يف
اململكة العربية السعودية أو خارجها خالل السنوات العشر املاضية بأي من اآلتي:
أ  -اكتشفت أن مقدم الطلب أو أي شخص يسيطر عليه بشكل ماباشر أو غري ماباشر قدم
بيانات كاذبة أو أغفل تقديم أية بيانات إذا كانت اإلجابة نعم ،يُرجى ذكر التفاصيل:

ب -اكتشفت أن مقدم الطلب أو أي شخص يسيطر عليه بشكل ماباشر أو غري ماباشر متورط
يف انتهاك قواعدها أو أنظمتها إذا كانت اإلجابة نعم ،يُرجى ذكر التفاصيل:

ج  -اكتشفت أن مقدم الطلب أو أي شخص يسيطر عليه بشكل ماباشر أو غري ماباشر كان
السابب يف رفض أو تعليق أو إلغاء أو فرض قيود على ترخيصه مبمارسة أي عمل يتعلق
مبمارسة أعمال األوراق املالية ،أو أعمال التقنية املالية أو أي نشاط استثماري آخر

إذا

كانت اإلجابة نعم ،يُرجى ذكر التفاصيل:

د  -أصدرت أي حكم أو قرار ضد مقدم الطلب أو أي شخص يسيطر عليه بشكل ماباشر أو
غري ماباشر فيما يتعلق مبمارسة أعمال األوراق املالية أو أعمال التقنية املالية أو أي نشاط
استثماري آخر إذا كانت اإلجابة نعم ،يُرجى ذكر التفاصيل:
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هـ -أصدرت حكماً على مقدم الطلب أو أي شخص يسيطر عليه بشكل ماباشر أو غري ماباشر
بالتوقف أو الكف عن أي نشاط إذا كانت اإلجابة نعم ،يُرجى ذكر التفاصيل:

و  -فرضت غرامة مالية على مقدم الطلب أو أي شخص يسيطر عليه بشكل ماباشر أو غري
ماباشر إذا كانت اإلجابة نعم ،يُرجى ذكر التفاصيل:

8- 2

هل قامت أي حمكمة يف اململكة العربية السعودية أو خارجها خالل السنوات العشر املاضية
بأي من اآلتي:
أ  -حظرت على مقدم الطلب أو منعته أو أي شخص يسيطر عليه بشكل ماباشر أو غري ماباشر
من ممارسة أي نشاط يتعلق بأعمال األوراق املالية ،أو أعمال التقنية املالية ،أو أي نشاط
استثماري آخر إذا كانت اإلجابة نعم ،يُرجى ذكر التفاصيل:

ب  -اكتشفت أن مقدم الطلب أو أي شخص يسيطر عليه بشكل ماباشر أو غري ماباشر كان
متورطاً يف أي خمالفة ألي من األنظمة أو اللوائح املعمول بها يف اململكة
اإلجابة نعم ،يُرجى ذكر التفاصيل:

22

إذا كانت

ج  -رفضت أي دعوى مدنية تتعلق باالستثمار مرفوعة من هيئة تنظيمية أجنابية ضد مقدم
الطلب أو أي شخص يسيطر عليه بشكل ماباشر أو غري ماباشر إذا كانت اإلجابة نعم،
يُرجى ذكر التفاصيل:

2- 2

هل مقدم الطلب أو أي شخص يسيطر عليه بشكل ماباشر أو غري ماباشر خاضع حالياً ألي
إجراء نظامي مدني أو جنائي قد ترتتب عليه اإلجابة بنعم عن أي جزء من الابنود  2.1أو 2.8
إذا كانت اإلجابة نعم ،يُرجى ذكر التفاصيل:

4- 2

هل مت يف السنوات العشر املاضية إعالن إفالس مقدم الطلب أو أحد مسؤوليه أو أحد مديريه
التنفيذيني أو أي شخص مسجل تابع له من قابل أي جهة يف اململكة العربية السعودية أو
خارجها إذا كانت اإلجابة نعم ،يُرجى ذكر التفاصيل:
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 . 4تفاصيل منتج التقنية املالية
1- 4

وضح كيف ملنتَ ج التقنية املالية أن يسد احلاجات (أو يعاجل املشاكل) ذات الصلة بأعمال
األوراق املالية:

8- 4

وضح كيف ملنتَج التقنية املالية أن يعزز االبتكار يف التقنية املالية ،من حيث منوذج تقديم
التقنية:

2- 4

فيما يتعلق بالابند رقم  4.8أعاله ،اشرح كيف سيسد منتج التقنية املالية الثغرات يف السوق
املالية أو كيف سيوفر فرصاً جديدة للسوق املالية:

4- 4

وضح فوائد منتج التقنية املالية ،مبا يف ذلك قدرته على :
 .1تعزيز النمو الكابري أو الكفاءة أو املنافسة يف السوق املالية؛
 .8تقديم حلول أفضل للمطابقة وااللتزام و إدارة املخاطر يف السوق املالية؛ أو
 .2حتسني خيارات العمالء ومراعاة مصاحلهم.
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 5 - 4وضح كيف أن منتج التقنية املالية يف مرحلة متقدمة مبا فيه الكفاية وجاهز للتجربة يف
خمترب التقنية املالية ،مع ذكر تفاصيل التمويل الفعلي الذي مت مجعه أو التمويل احملتمل
واملطلوب مجعه ملنتج التقنية املالية (إن وجد):

6- 4

اذكر وصفاً موجزاً ملنتج التقنية املالية الذي سيجرَّ ب يف خمترب التقنية املالية ،مبا يف ذلك -
على سابيل املثال ال احلصر  -اآلتي:
أ  -شرح ملاذا حيتاج منتج التقنية املالية إىل االختابار يف خمترب التقنية املالية و ال ميكن تقدميه
خال ذلك:

ب -اذكر األحباث التسويقية اليت أجريت لتقييم املنتج وحجم الطلب واستعداد القطاعات
املالية ذات الصلة والعمالء املستهدفني يف اململكة الستخدام منتج التقنية املالية (يُرجى
تقديم اإلحصاءات ذات الصلة والابيانات الداعمة حيثما ينطابق ذلك):

7- 4

اشرح بالتفصيل برنامج اختابار منتج التقنية املالية ،مبا يف ذلك:
أ  -أهدا ونتائج االختابار املرجوة:

ب -مؤشرات قياس مدى جناح االختابار يف حتقيق أهدافه ونتائجه:
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ج  -شروط وحدود االختابار ،ومن ذلك -على سابيل املثال ال احلصر  -ما يلي:
 .1عدد العمالء وأنواعهم.
 .8حجم الصفقة وإمجالي حدود التعرض.

د  -خطة التواصل مع العمالء واإلفصاح عن خماطر االختابار:

هـ -أي ضمانات يقرتحها مقدم الطلب قابل الابدء يف اختابار منتج التقنية املالية (إن وجدت):

و  -املراحل الرئيسة لالختابار واجلدول الزمين لتحقيقها

2- 4

صف برنامج الرقابة املقرتح لالختابارات ،مبا يف ذلك:
أ  -املخاطر اجلوهرية الناجتة عن منتَج التقنية املالية:

ب -التدابري الالزمة لتخفيف املخاطر واألثر السليب على العمالء الناتج عن أي إخفاق يف
االختابار:

ج  -التدابري الالزمة للوقاية من غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب (إن أمكن):
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1- 4

وضح اجلدول الزمين املقرتح لتزويد اهليئة بالتقارير عن التقدم احملرز يف تطوير منتج التقنية
املالية واختاباره:

ف اسرتاتيجية التخارج للعمالء يف حال اكتمال االختابار أو إيقافه أو إلغاء التصريح من قابل
 11- 4صِ ْ
اهليئة:

ف اسرتاتيجية العمل  /اخلطة لتقديم منتج التقنية املالية على نطاق أوسع بعد إنهاء االختابار
 11- 4صِ ْ
بنجاح:

 18- 4أرفق أي معلومات أخرى ذات صلة مبنتج التقنية املالية كمخططات تدفق العمليات والعروض
الرتوجيية وغريها.
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 . 5توقيع منوذج طلب التصريح وتعهد مقدم الطلب
1- 5

يقر ويتعهد مقدم الطلب بااللتزام هو ومجيع موظفيه جبميع األنظمة واللوائح ،والتعليمات
املنظمة ألعمال التقنية املالية يف اململكة العربية السعودية.

8- 5

يقر مقدم الطلب بأن املعلومات والابيانات الواردة يف هذا الطلب ،وكذلك املالحق املرافقة له
واملعلومات األخرى املقدمة مبوجابة ،واليت تشكل جزأً ال يتجزأ من هذا الطلب ،وافية و
واضحة وصحيحة وغري مضللة.

2- 5

كذلك يقر مقدم الطلب (إىل احلد الذي مل يتم فيه تعديل أي معلومات سابق تقدميها) بأن
هذه املعلومات دقيقة و وافية حتى تاريخ توقيع هذا الطلب.

4- 5

و يتعهد مقدم الطلب وحتى صدور املوافقة على طلب التصريح بإبالغ اهليئة كتابياً فور حدوث
أو إجراء أي تغيري يف أي معلومات أو بيانات مقدمة مبوجب هذا الطلب.

5- 5

يقر مقدم الطلب أنه على حد علمه واعتقاده ،بعد بذل العناية الالزمة ،أن األفراد قادرون
ومالئمون ألداء املهام ذات الصلة بهذا الطلب.

6- 5

يؤكد مقدم الطلب أن لديه الصالحية لتقديم هذا اإلشعار والتعهد كما هو موصو
والتوقيع على هذا الطلب.

التوقيع
التاريخ
اسم مقدم الطلب
اسم املفوض إليه التوقيع
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أعاله

