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منصة تربط بين فئات منظومة الريادة السعودية  
وتسهل الوصول إلى موارد داعمة ومعلومات 
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 موجز منصة منظومة
الريادة السعودية

شركاء العدد

المتغيرات  من  بالعديد  العالمي  المالي  النظام  يمر 
 من حيث اتاحة 

ً
التي تتجه نحو جعله اكثر ديمقراطية

األشخاص  من  أكبر  لعدد  الفرص  من  المزيد 
للمشاركة فيه ويأتي التمويل الجماعي على رأس 
االستثمار  االفراد  لعامة  تتيح  التي  المتغيرات  هذه 
وبدون  مباشر  بشكل  مدرجة  الغير  الشركات  في 
عالم  في  هائلة  قفزة  ذلك  ويعد  تكاليف. 
التمويل  ساكس  قولدمان  لبنك   

ً
فوفقا االستثمار، 

الجماعي بأنه "المغّير الوحيد للنظام المالي الحالي 
الذين  االعمال  رواد  الخطوة  هذه  تخدم  كما   ،   "
الدول  في  االستثمارية  القنوات  شح  من  يعانون 
النامية بشكل عام وفي المملكة بشكل خاص حيث 
في  البنوك  تقرضه  لایر  كل  من  هللة  ان  98 
 2 من  اقل  و  الكبيرة  للشركات  يذهب  السعودية 

هلله تذهب للشركات الصغيرة والمتوسطة.

يبيين  تجر تصريحين  أول  منح  على  موافقتها  المالية  السوق  هيئة  أعلنت 
الملكية  تمويل  خدمة  لتقديم  وذلك  محليتين،  لشركتين  المالية  للتقنية 
وهما  السعودية،  العربية  المملكة  في   (Crowd funding) الجماعية 

شركة منافع لالستثمار وشركة سكوبير. 

تنطلق النسخة الثالثة من منتدى مسك العالمي في 14 نوفمبر 

تنظم ومضة فعالية #مكس_آند_منتور والتي ستعقد في 
الرياض في 22 نوفمبر 

سوق التقنية المالية في المملكة موعود 
التكنولوجيا  مواكبة  على  قادر  جديد  بجيل 
يز  لتعز المبتكرة  والبرامج   المتطورة  المالية 
المجال.  في  رائد  كسوق  السعودية  مكانة 
العربي  النقد  مؤسسة  أطلقت  وقد 
السعودية"  "فنتك  مبادرة  السعودي 
وتطور  نمو  وتيرة  تسريع  في  للمساهمة 
نشر  خالل  من  المملكة  في  المالية  التقنية 
تطوير  إلى  باإلضافة  المالية  التقنية  ثقافة 
المنشآت  لدعم  مختلفة  خدمات  و  منتجات 

يادية المتخصصة.   الر

نجود المليك

الهنوف الزهراني
سمحت هيئة السوق المالية لشركة سكوبير 
الملكية  تمويل  منصة  تشغيل  و  بإطالق 
الجماعية، حيث يعتبر هذا النموذج أحد الحلول 
التمويلية المبتكرة  لدعم الشركات و أصحاب 
تمويل  منصات  تعد  و  يادية.  الر المشاريع 
جديدة   تمويلية  وجهة  الجماعية  الملكية 
في المملكة  توفر شروط أسل و إجراءات 
أسرع و تكاليف أقل. كما ستوفر للراغبين في 
تناسب  مشاريع  على  االطالع  االستثمار 
في  المساهمة  و  االستثمارية  أهدافم 

نموها بشكل أسرع.

جاءت الفنتك (التكنولوجيا المالية) لتجعل المعامالت 
المالية أكثر كفاءة من حيث التكلفة و السرعة. ومن 
هي  الفنتك  شركات  بها  تبدع  التي  الزوايا  أكثر 
المالية  المعامالت  تسهيل  في  التقنية  توظيف 
سبيل  ليصبح،على  والشركات)  (لألفراد  اليومية 
رسالة  إرسال  بسولة  مالي  مبلغ  إرسال  المثال، 

نصية أو ربما أسل من ذلك.
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