
سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول األعمال والمحاسبة في المملكة العربية السعودية  |  ما هي حلول أسواق المال وما هي أهميتها 
بالنسبة للشركات؟

1  |  فنتك السعودية - جميع الحقوق محفوظة © 2021

سلسلة فرص قطاع التقنية المالية في السعودية: 

 فرص حلول 
األعمال والمحاسبة

في المملكة العربية 
السعودية

بالشراكة مع

أسواق المال

األمن السيبراني 

الهوية الرقمية

التأمين

إدارة الثروات 

سبة
ألعمال والمحا

ا

 @FintechSaudi

 info@fintechsaudi.com

fintechsaudi.com

mailto:info@fintechsaudi.com
https://fintechsaudi.com
https://twitter.com/fintechsaudi?s=11


سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول األعمال والمحاسبة في المملكة العربية السعودية  |  ما هي حلول أسواق المال وما هي أهميتها 
بالنسبة للشركات؟

2  |  فنتك السعودية - جميع الحقوق محفوظة © 2021

الفهرس

13

3

21

مقدمة

ما هي حلول األعمال والمحاسبة وما هي أهميتها بالنسبة للشركات؟  
    

لماذا تعد مجاًل جاذًبا بالنسبة لرواد األعمال؟ 

ما هي التحديات الحالية؟    

كيف بإمكان حلول التقنية المالية معالجة التحديات؟

حلول األعمال والمحاسبة
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التنظيم

كيف ُتنظم حلول األعمال والمحاسبة حالًيا في 
المملكة العربية السعودية؟    

 

اعتبارات نموذج األعمال

 نماذج األعمال التي يجب أخذها في العتبار في سوق 
المملكة العربية السعودية 

دراسات الحالة
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مقدمة

تدعم أدوات حلول األعمال والمحاسبة الشركات في مهامها اإلدارية والتشغيلية إذ تضمن لرواد األعمال 
وقت فراغ ليرّكزوا على إدارة أعمالهم، وبإمكان هذه الحلول مساعدة رواد األعمال على:

تم إعداد هذا التقرير من قبل فنتك السعودية بالتعاون 
مع ديلويت كجزء من سلسلة تتطّرق إلى الفرص المتاحة 
في قطاع التقنية المالية السعودية. نأمل أن يكون هذا 
التقرير ذا قيمة لمجتمعنا ورواد األعمال المبتدئين الذين 

يتطلعون إلى تأسيس وتوسيع نطاق شركات الفنتك 
في المملكة العربية السعودية.

مراقبة األداء المالي 
وضمان الدفع 

للموردين والموظفين 
في الوقت المحدد

إدارة التدفق النقدي 
لضمان وجود ما يكفي 

من المال للوفاء 
بااللتزامات في حال 

طرأت

االمتثال الضريبي 
والتنظيمي

 ما هي حلول األعمال والمحاسبة وما هي أهميتها 
بالنسبة للشركات؟
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لماذا تعد مجاًل جاذًبا بالنسبة لرواد األعمال؟

  نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السريع والذي يفتقد للخدمات

العدد الحالي للمنشآت  977,535
الصغيرة والمتوسطة1 

 88%
من المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

هي شركات صغيرة )تضم من 1 إلى 
5 موظفين(1 

قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يستمر بتحقيق مستويات نمو عالية، لذا يحتاج إلى حلول أعمال 
ومحاسبة أكثر ل سيما الحلول التي تدعم إدارة عمليات تلك المنشآت 

1. الهيئة العامة لإلحصاء - مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة من عام 2017
2. شركة جدوى لالستثمار - المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورؤية المملكة 2030

يتوقع أن تزيد مساهمة المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة من 484 

مليار ريال سعودي )2016( إلى 
2.1 تريليون ريال سعودي )2030(، 

بافتراض معدلت نمو القتصاد 
المستهدفة، ويأتي ذلك ضمن 

أهداف رؤية السعودية 2030 
لزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة في الناتج المحلي 
 اإلجمالي من 20% 

إلى 2.35% 

2.1 2030
484 2016

 مليار 
ريال سعودي

 تريليون 
ريال سعودي

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/small_and_medium-sized_establishments_survey_2017ar.pdf
http://www.jadwa.com/en/download/smes-and-vision-2030/gdp-report-16-6-2-1-3-3-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1
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لماذا تعد مجاًل جاذًبا بالنسبة لرواد األعمال؟

ُطبقت ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية في 1 يناير 2018، مما دفع الشركات 
للبحث عن حلول التقنية المالية لمساعدتها على التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وتقديم 

التصاريح بسهولة وسرعة. 

أدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى زيادة المتثال الضريبي 
المطلوب من الشركات 

أكثر من 1.3 مليون إجمالي 
المكلفين المسجلين3 

 أكثر من 1.9 مليون 
إجمالي اإلقرارات المقدمة3 

3. الهيئة العامة للزكاة والدخل

سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول األعمال والمحاسبة في المملكة العربية السعودية  |  لماذا تعد مجاًل جاذًبا بالنسبة لرواد األعمال؟

1.3>
مليون

1.9>
مليون

https://www.gazt.gov.sa/ar/Statistics/Pages/Statistics1.aspx
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KPMG .4 - مستقبل الموارد البشرية
ResearchGate .5 – استقطاب المواهب والحفاظ عليها في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية

يبلغ عدد األفراد الموظفين 12.7 مليون 12.7
ويعمل %70 منهم في القطاع الخاص4  

يستمر سوق العمل في السعودية بالنمّو، لذا من الضروري اعتماد حلول التقنية المالية لمساعدة 
الموارد البشرية في عملية التحّول الرقمي وفي توظيف األفراد والحفاظ عليهم وتعزيز مهاراتهم.

أوضح %70 من مديري المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
إنهم يفتقرون إلى القوى العاملة من ذوي الكفاءات العالية 

وإن إدارة عملية الحفاظ على الموظفين تبقى تحدًيا كبيًرا5 
70% 

يعد إيجاد المواهب والحفاظ عليها تحدًيا رئيسًيا في ظل النمو 
السريع لسوق العمل في السعودية

سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول األعمال والمحاسبة في المملكة العربية السعودية  |  لماذا تعد مجاًل جاذًبا بالنسبة لرواد األعمال؟

مليون

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/sa/pdf/2019/FutureOfHRStudy2019Arabic.pdf
https://www.researchgate.net/publication/274889250_Talent_Attraction_and_Retention_in_SMEs_of_Saudi_Arabia


•  العمالء - إصدار الفواتير يدوًيا، وعمليات التواصل، 
والتأخر في الدفع

 •  الموردون - استعراض أداء الموردين وإدارة عقود 
أو وثائق البائعين

•  الموظفون - دفع مستحقات الموظفين في الوقت 
المحدد وفًقا للشروط المتفق عليها

•  االمتثال للتنظيمات - متابعة اإلصالحات الضريبية 
والتنظيمية، وتحديث متطلبات التقارير التنظيمية 

والمواعيد النهائية

•  العمليات الداخلية - إجراء العمليات اليدوية الداخلية 
التي تستغرق وقًتا وتترتب عليها تكاليف وتكون 

عرضة للخطأ البشري.

تتنامى الضغوط التي ترزح تحت وطأتها الشركات لزيادة إيراداتها وتقليل التكاليف وتحسين كفاءة العمليات الداخلية، 
وفي الوقت نفسه إدارة توقعات الموظفين، وتلبية متطلبات المحاسبة والمتثال الضريبي، بالرغم من ذلك ما زالت 

كفاءة العمليات الداخلية تواجه عوائق متعددة بسبب عمليات األعمال والمحاسبة اليدوية المعزولة والتي تستغرق الكثير 
من الوقت. في ما يلي أمثلة على التحديات التي تواجه الشركات في مختلف المجالت الرئيسية:

ما هي التحديات الحالية؟

سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول األعمال والمحاسبة في المملكة العربية السعودية  |  ما هي التحديات الحالية؟
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كيف بإمكان حلول التقنية المالية معالجة التحديات؟

•  العمالء - المساعدة في عملية الفوترة والطلبات، 
وخدمة وتحليل العمالء من خالل: األتمتة، والذكاء 

الصطناعي، والتعرف البصري

•  الموردون - المساعدة في عمليات الشراء من 
الموردين، وإدارة المدفوعات والمخزون من خالل: 
 اللجوء إلى األتمتة أو قواعد البيانات المتسلسلة 

في ما يتعلق بالعقود الذكية 

•  الموظفون - المساعدة في جدول الرواتب، ونفقات 
الموظفين، وإدارة التأمين والمزايا من خالل استخدام 

جدول الرواتب القائم على السحابة ومنصات الدفع

•  االمتثال للتنظيمات - المساعدة في تقديم إقرار 
ضريبة القيمة المضافة، والمعايير المحاسبية وإدارة 
التراخيص من خالل: استخدام التقارير المالية اآللية 

المتزامنة مع المواعيد النهائية التنظيمية

•  العمليات الداخلية - المساعدة في إعداد التقارير 
والتحليالت، واإلشراف على الميزانية والخزينة من 

 خالل: أتمتة التوقعات والطلب، ودمج تطبيقات 
ذكاء األعمال

 يمكن للشركات الستفادة من حلول التقنية المالية لتعزيز كفاءة عمليات أعمالها والمحاسبة، وإتاحة الوقت للتركيز 
على أعمالها. تشمل الفوائد التي قد تحصل عليها الشركات التي تستخدم حلول التنقية المالية ما يلي:

كيف بإمكان حلول التقنية المالية معالجة التحديات؟
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يحتوي الجدول أدناه على قائمة من عمليات األعمال والمحاسبة الرئيسية، وتحديات كل منها وفرص حلول التقنية 
المالية المحتملة لمعالجة العقبات.

إدارة مدفوعات العمالء ومشاركتها وقبولها وتسويتها الغاية

•  تحصيل المال في الوقت المحدد وفًقا للشروط المتفق عليها
•  إصدار الفاتورة يدوًيا وإجراء عمليات التواصل بحسب متطلبات كل 

عميل قد يؤديان إلى أخطاء
•  تحصيل المال من العمالء الذين يتخلفون عن الدفع

•  التواصل مع العمالء 
•  حل النزاعات المتعلقة بالدفع

 التحديات 
الحالية

•  أتمتة عملية الفوترة والتواصل )رسائل التذكير، كشوفات(
•  اعتماد نماذج آلية يمكن تخصيصها بسهولة

•  منصات قبول الدفع
•  برامج تتوقع مواعيد الدفع

فرص الحلول

معالجة الفواتير من تاريخ استالمها وحتى سدادها الغاية

•  عملية الفوترة اليدوية التي قد تؤدي إلى األخطاء
 •  خطوات عديدة )تتجاوز أحياًنا 15 خطوة( قبل  النتقال إلى 

سجل الحسابات

 التحديات 
الحالية

•  تحويل الفاتورة إلى مستند نصي يمكن البحث فيه
•    أتمتة عملية المطابقة مقابل أمر الشراء

•  الدفع الستراتيجي للفواتير لتجنب رسوم التأخر في السداد
•  أدوات منع عمليات الحتيال

فرص الحلول

إدارة الفوترة/
التحصيل

عملية الفوترة

حلول األعمال والمحاسبة
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إدارة التحصيالت، والمصروفات، وجمع السيولة، وأنشطة 
االستثمار والتمويل

الغاية

•  ضعف مهارات وتقنيات اإلشراف على المعامالت االستراتيجية، 
والعمليات المصرفية، واإلصالح الضريبي والتنظيمي

•  إدارة تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية
•  عدم وضوح الوضع النقدي وحالة السيولة ما قد يؤدي إلى 

صعوبات مالية

 التحديات 
الحالية

•  توقع صرف العمالت األجنبية
•  أتمتة كمية كبيرة من المعامالت

• تحسين القدرة على تسعير المنتجات والخدمات

فرص الحلول

 توفير معلومات حول نتائج العمليات والمركز المالي 
والتدفقات النقدية

الغاية

 •  تعرض العمليات اليدوية التي تشمل على كمية كبيرة من 
البيانات للخطأ البشري

 •  تغيير متطلبات التقارير التنظيمية والمواعيد النهائية التي 
على رواد األعمال مواكبتها

 التحديات 
الحالية

•  تنظيم البيانات في نماذج مخصصة قابلة لالستخراج من مصادر 
البيانات كما هو مطلوب من قبل المنظمين

• تقارير مالية آلية متزامنة مع المواعيد النهائية التنظيمية

فرص الحلول

 اإلشراف 
على الخزينة

إعداد التقارير 
المالية

حلول األعمال والمحاسبة
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تحديد الموردين الذين يتمتعون بالقدرات المطلوبة، والحصول على 
عروض األسعار، والتفاوض على العقود، وإدارة العالقات، وتوزيع 

الوظائف، وتقييم األداء، وضمان تسديد الدفعات

الغاية

•  عدم القدرة على تسليم السلع أو الخدمات في الوقت المحدد
•  دفع مبالغ إضافية بسبب عدم اإللمام التام بالسوق، وجود عروض 

أسعار متضخمة من موردين محدودين 
•  استغراق إدارة عقود الموردين وعملية التوثيق للوقت

•  اتخاذ قرارات شراء خاطئة بسبب عدم القدرة على رؤية عرض 
متكامل يشمل أداء جميع الموردين 

 التحديات 
الحالية

•  عملية تحديد موردين ذكية بناء على الخدمة
•  برنامج تحليل للموردين لحساب متوسط عرض السعر للخدمة

•  اللجوء إلى األتمتة أو قواعد البيانات المتسلسلة في ما يتعلق 
بالعقود الذكية 

•  اندماج الموردين لتقييم األداء الفوري

فرص الحلول

تنظيم البيانات في ملخصات من أجل مراقبة أداء مجاالت العمل 
المختلفة، مقارنته باألداء السابق وتوقع األداء المستقبلي

الغاية

•  توفر محدود للبيانات
•  تهديد حفظ وأمن البيانات 

•  اندماج البيانات قد يكون محدوًدا
•  إمكانية تخزين البيانات وتوحيدها على نظم مختلفة

•  إحتمالية أن تكون البيانات ليست ذات صلة

 التحديات 
الحالية

•  األتمتة لجمع وتخزين البيانات
• تعزيز أمن البيانات

•  تحليالت قائمة على السحابة )عملية بسيطة ومحسنة نتيجة 
لمزامنة البيانات ومشاركتها مع أصحاب المصلحة الرئيسيين(

• التخصيص
•  ذكاء األعمال )جمع البيانات ومراقبتها وتقديمها لتمكين 

 المستخدمين النهائيين من تحويل البيانات إلى معلومات 
قابلة للتطبيق(

فرص الحلول

إدارة الموردين

إعداد التقارير 
والتحليالت

حلول األعمال والمحاسبة
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سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول األعمال والمحاسبة في المملكة العربية السعودية  |  حلول األعمال والمحاسبة

تخطيط ومراقبة المبالغ النقدية المخصصة لتلبية المصروفات 
التشغيلية والرأسمالية المتوقعة على مدار السنة المالية

الغاية

•  معلومات غير دقيقة أو قديمة
•  إعداد الميزانية مرة أو مرتين سنوًيا

•  عملية طويلة مع مدخالت مطلوبة من العديد من اإلدارات
•  مراقبة محدودة للميزانية

 التحديات 
الحالية

•  اندماج فوري للميزانية بين مختلف اإلدارات
•  أتمتة وتحسين عملية المراقبة والتوقعات

 •  إرسال إشعارات آلية واستخدام البيانات لتخاذ قرارات 
تخطيط أكثر ذكاًء

فرص الحلول

عمليات الطلب، والتخزين، واستخدام مخزون الشركة الغاية

•  الحفاظ على المنتجات والكميات المناسبة في المخزون
•  حدوث األخطاء البشرية بسبب العمليات اليدوية

 التحديات 
الحالية

• اندماج الموردين 
• ذكاء األعمال القائمة على الطلب

• أتمتة عملية إدارة المخزون

فرص الحلول

وضع الميزانية 
والتخطيط

إدارة المخزون

حلول األعمال والمحاسبة
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سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول األعمال والمحاسبة في المملكة العربية السعودية  |  اعتبارات نموذج األعمال

برنامج محاسبة عربي

تطلب وزارة التجارة والصناعة من الشركات الحتفاظ بدفاتر وسجالت 
المحاسبة باللغة العربية مما يؤدي إلى الحاجة لحلول المحاسبة باللغة العربية، 

ومع نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة تنشأ حاجة إلى برنامج محاسبة 
سهل الستخدام ومنخفض التكلفة كخدمة )SAAS( التي تساعد رواد األعمال 

على إدارة شركاتهم والحفاظ على حساباتهم.

منصات تجربة الموظفين

يعتبر توفير تجربة فريدة للموظفين أمًرا بالغ األهمية ل سيما في سوق العمل 
السعودي حيث تشّكل عملية الحفاظ على الموظفين تحدًيا بحد ذاتها، باألخص 

على المنشآت الصغيرة والمتوسطة فقد يصعب عليهم توفير مزايا للموظفين 
مثل التي تقدمها المؤسسات األكبر، وذلك بسبب النفقات المترتبة على ذلك 
والوقت الذي يتطلبه تطوير هذه المزايا، إل أن منصات تجربة الموظفين قادرة 

على تقديم مزايا متنوعة لموظفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة على سبيل 
المثال: خصومات عند الشراء بالتجزئة وتخفيضات على عضويات األندية الرياضية 

وصفوف الصحة، واستخدام سيارات الشركة، مما ُيمكن منصات تجربة الموظفين 
على التنافس مع المؤسسات الكبرى ألنها ستكون قادرة على جمع الموظفين من 
مختلف الشركات وبالتالي التمتع بـ”القوة الشرائية” نفسها التي تتمتع بها شركة 

كبرى. قد تستخدم هذه المنصات لدعم عملية التعرف على الموظفين ولتزويد 
الموارد البشرية بطرق لتعزيز ولء الموظفين ورفاههم.

اعتبارات نموذج األعمال

نماذج األعمال التي يجب أخذها في االعتبار في سوق 
المملكة العربية السعودية
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برامج محادثة باللغة العربية

بات التفاعل مع العمالء أمًرا جوهرًيا بالنسبة للشركات، كون تطلعات العمالء 
أصبحت أعلى مما يجعلهم يبحثون عن خدمات أسرع على مدار الساعة وطوال 

أيام األسبوع، إل أن توظيف فريق لخدمة العمالء على مدار الساعة وطوال أيام 
األسبوع يعد تحدي صعب ومكلف، وفي هذه الحالة بإمكان برامج المحادثة مساعدة 
الشركات على أتمتة المحادثات مع العمالء وذلك إلتاحة الوقت للموارد للتركيز على 
مجالت أخرى. يجب األخذ بالعتبار ضرورة أن تكون برامج المحادثة قريبة من طريقة 

تحدث اإلنسان مع العميل وأن تتوافر برامج محادثة باللهجة المحلية في المملكة 
العربية السعودية تأخذ في العتبار العبارات الدارجة. 

عائدات الزكاة وضريبة القيمة المضافة

تتطلب عملية التسجيل وتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة الحتفاظ بالسجالت 
وتقييم الرصيد والمدفوعات بشكل مستمر. تستطيع حلول التنقية المالية في هذه 

الحالة مساعدة الشركات على أتمتة إقرار ضريبة القيمة المضافة من خالل جمع 
المعلومات من حساباتها المصرفية وسجالت المحاسبة األخرى. 

مواقع المقارنة

تساعد مواقع المقارنة الشركات إليجاد أفضل التطبيقات الخاصة بالموارد البشرية 
وأفضل حلول إلدارة العمالء وأفضل األدوات لتجهيز الفواتير وغيرها. فمواقع 
المقارنة تساعد الشركات وفًقا لحتياجاتهم الخاصة فمثاًل تحتاج الشركات في 
الشؤون المالية إلى المساعدة في مجالت عدة مثل تقييم أفضل الحسابات 

المصرفية ونسب اإلقراض وحلول التوفير.

نماذج األعمال التي يجب أخذها في االعتبار في سوق 
المملكة العربية السعودية

سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول األعمال والمحاسبة في المملكة العربية السعودية  |  اعتبارات نموذج األعمال
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GoCardless
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Xero
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صفحة

Chaser

17
FUTRLI

18

دراسات الحالة

قمنا بتحديد شركات الفنتك الرائدة التي توّفر حلول األعمال والمحاسبة على 
مستوى العالم والتي بإمكان رواد األعمال المهتمين بها الستفادة منها. يقّدم 

الجدول أدناه لمحة عامة وشاملة عن خلفيات تلك الشركات وعروض القيمة 
المقترحة والعمالء المستهدفين ونماذج التسعير المستخدمة:

صفحةصفحة

صفحةصفحة

سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول األعمال والمحاسبة في المملكة العربية السعودية  |  دراسات الحالة
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 ما هو عرض القيمة المقترحة؟
•  ربط أفضل برامج المحاسبة 

وجدول الرواتب والدفع 
إلنشاء حل متكامل 

•  تقنية التعرف البصري 
المدعومة بالذكاء 

الصطناعي والتحقق 
البشري تحّول المستندات 

إلى بيانات رقمية بسرعة أكبر 
وبدقة عالية

ما مقدار التمويل الذي 
 تلقته؟

•  في عام 2015، تلقت 5 
ماليين دولر من خالل 

مرحلة تمويل أولي
•  في عام 2016، تلقت 10 

ماليين دولر من خالل 
مرحلة التمويل أ

•  في عام 2017، تلقت 50 
مليون دولر من خالل 

مرحلة التمويل ب

كيف بدأ نموها؟
•  زيادة المعدل الشهري 

لتحميل التطبيق  بنسبة 
8.96%

سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول األعمال والمحاسبة في المملكة العربية السعودية  |  دراسات الحالة

 ما الخدمة التي تقدمها؟
مسح اإليصالت والفواتير 

من خالل التطبيق، والتي يتم 
تصنيفها تلقائًيا وفًقا لمخطط 

الحسابات، وتخزينها على 
السحابة.

•  ازدادت الزيارات الشهرية 
للموقع اإللكتروني بنسبة 

2.57%
• 300 ألف شركة

•  35 ألف من المحاسبين 
وماسكي الدفاتر

 •  5 ماليين وثيقة تتم 
معالجتها شهرًيا

•  450 موظف
•  6 مكاتب في 4 قارات

•  تستخدم 56 منتًجا تقنًيا )بما 
 Google Analytics في ذلك
 Microsoft و Wordpress و

 Google Drive و Office 365
و Stripe وغيرها(

•  مجموع 7 ملكيات فكرية   
•  أنفقت ما ُيقّدر بنحو 7.9 

آلف دولر على تقنية 
المعلومات في عام 2018

 ما هو نموذج تسعيرها؟
تسعير تجريبي مجاني وتسعير 

بحسب الميزة )بناًء على 
عدد المستخدمين والسلع 

والميزات المتاحة(
•  10.00 جنيه إسترليني 

شهرًيا يتم إصدار فاتورة بها 
سنوًيا لمستخدم واحد مع 

50 سلعة/الشهر
•  20.00 جنيه إسترليني 

شهرًيا يتم إصدار فاتورة بها 
سنوًيا لخمسة مستخدمين 

مع 300 سلعة/الشهر
•  40.00 جنيه إسترليني 

شهرًيا يتم إصدار فاتورة بها 
سنوًيا لعشرين مستخدًما 

مع 3000 سلعة/الشهر

 من هم عمالؤها؟
المنشآت الصغيرة وصوًل 

إلى المؤسسات الكبيرة.

 ما هي مهمتها؟
تأسست لُتمكن الشركات من 
التركيز على أعمالها من خالل 

الستخدام األمثل للبيانات

  Receipt Bank :دراسات الحالة



 ما الخدمة التي تقدمها؟
أتمتة رسائل المتابعة عبر البريد 

اإللكتروني التي يتم إرسالها 
إلى العمالء للحصول على 

الفواتير، وتوجيه رسائل الشكر 
اإللكترونية عند دفع الفواتير، 

ورسائل التذكير اإللكترونية 
للفواتير المتأخرة بالدفع.

 كيف بدأ نموها؟
 •  نسبة المعدل الشهري 

لتحميل التطبيق هي 8.96%
 •  توفير 7.3 ساعات من 

 الوقت لمراقبة الئتمان 
كل أسبوع

•  زيادة التدفق النقدي بمقدار 
22 ألف دولر لكل 500 ألف 

دولر من حجم األعمال

ما هي مهمتها؟
تأسست لمساعدة المنشآت 

الصغيرة والمتوسطة حول 
العالم لجمع األموال بطريقة 

فعالة وبسيطة بحيث 
تساعدهم على تحسين 

التدفق النقدي

 ما مقدار التمويل 
 الذي تلقته؟

 جمعت 4.7 مليون دولر 
في مرحلة النمو

 ما هو نموذج تسعيرها؟
تسعير تجريبي مجاني وتسعير 

متعدد المستويات لألنشطة 
التجارية بين الشركات.
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سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول األعمال والمحاسبة في المملكة العربية السعودية  |  دراسات الحالة

من هم عمالؤها؟
المؤسسات الكبيرة والمنشآت 

الصغيرة والمتوسطة.

ما هو عرض القيمة المقترحة؟
المساعدة في استالم دفعات 

الفواتير في الوقت المحدد 
ومعرفة كيفية إدارة عملية 

مراقبة الئتمان بشكل أفضل.

    Chaser :دراسات الحالة
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ما الخدمة التي تقدمها؟
أربعة عروض مختلفة متاحة

)1(    التدفق - للحصول على رؤية 
واضحة للتدفق النقدي

)2(  التوقع - توقع التدفقات 
النقدية

)3(  بيئة تجريبية - تقييم تأثير 
القرارات المستقبلية

)4(  المستشار - التوقع، إعداد 
التقارير، السيناريوهات 

النموذجية، تتّبع مؤشرات 
األداء الرئيسية وغيرها

كيف بدأ نموها؟
•  انضمام أكثر من 50 ألف 

شركة صغيرة 
•  أكثر من 1.2 ألف مستشار/

محاسب
•  أكثر من 15 ألف مستخدم 

نشط شهرًيا
•  83 موظف

•  تتواجد في 130 دولة من 
خالل منصتها السحابية

 ما هي مهمتها؟
تأسست بهدف تغيير طريقة 
اتخاذ القرارات لدى الشركات 

الصغيرة

 ما مقدار التمويل الذي تلقته؟
جمعت 5.44 مليون دولر في 

مرحلة التمويل أ من شركات 
رأس المال الجريء

سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول األعمال والمحاسبة في المملكة العربية السعودية  |  دراسات الحالة

ما هو نموذج تسعيرها؟
نموذج فريميوم والتسعير 

بحسب الميزة لألنشطة 
التجارية بين الشركات.

 من هم عمالؤها؟
المنشآت الصغيرة.

ما هو عرض القيمة 
 المقترحة؟

إجراء تحليل الذكاء الصطناعي 
على جميع بيانات الشركات، 
والحصول على رؤية واضحة 

لتوقع التدفق النقدي، 
وإتاحة اتخاذ قرارات األعمال 

المدروسة

      FUTRLI :دراسات الحالة



سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول األعمال والمحاسبة في المملكة العربية السعودية  |  ما هي حلول أسواق المال وما هي أهميتها 
بالنسبة للشركات؟

ما هو عرض القيمة المقترحة؟
تقليل المدفوعات المتأخرة 

والمصاريف العامة لألعمال 
والعمالء، واندماج أنظمة 

المحاسبة واألعمال عبر اإلنترنت

كيف بدأ نموها؟
نمو بنسبة ٪46 من عام آلخر، 

كونها تستفيد من زيادة التجارة 
اإللكترونية والمدفوعات 

 اإللكترونية خالل جائحة 
فيروس كورونا

•  انضمام 50 ألف شركة 
•   شراكة مع أكثر من 150 شركة 

من شركات برامج الفوترة 
والشتراك

 ما الخدمة التي تقدمها؟
تزويد العمالء بخيار الدفع 

السريع والتلقائي من خالل 
الدين المباشر

ما مقدار التمويل الذي 
تلقته؟

•  جمعت حتى اآلن 240 
مليون دولر أمريكي

•  إتمام معامالت بقيمة 10 
مليارات دولر أمريكي

 ما هي مهمتها؟
تأسست لتسهيل تحصيل 

األموال للشركات ذات 
اإليرادات المتكررة 

 من هم عمالؤها؟
المؤسسات الكبيرة 
والمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة

سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول األعمال والمحاسبة في المملكة العربية السعودية  |  دراسات الحالة

19  |  فنتك السعودية - جميع الحقوق محفوظة © 2021

        GoCardless :دراسات الحالة

 ما هو نموذج تسعيرها؟
تسعير متعدد المستويات 

لألنشطة التجارية بين 
الشركات.
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 ما الخدمة التي تقدمها؟
برنامج محاسبة عبر 

اإلنترنت لتربطك 
بالمحاسبين وماسكي 

الدفاتر والمصرف وغيرهم

ما مقدار التمويل الذي 
 تلقته؟

جمعت حتى اآلن 681.4 
مليون دولر أمريكي

 ما هي مهمتها؟
تأسست لتحفيز ولمساعدة 

األعمال الصغيرة على الزدهار

ما هو نموذج تسعيرها؟
تسعير متعدد المستويات 

لألنشطة التجارية بين 
الشركات.

من هم عمالؤها؟
المنشآت الصغيرة.

ما هو عرض القيمة 
المقترحة؟

إرسال تذكيرات تلقائية 
بالفواتير، ورفع المعامالت 

المصرفية، والهتمام 
بجدول رواتب الموظفين

كيف بدأ نموها؟
•  5 عمليات استحواذ حتى اآلن
•  ارتفع عدد المشتركين بنسبة 
٪31 لتصل إلى 1.82 مليون 

دولر أمريكي
•  ارتفعت اإليرادات التشغيلية 
بنسبة ٪36 لتصل إلى 553 

مليون دولر أمريكي
•  بلغ إجمالي القيمة الدائمة 

Xero لمشتركي )LTV( 
 4.4 مليار دولر، بزيادة بلغت 

٪36 عن العام السابق
•  زادت اإليرادات الدورية 

 )AMRR( الشهرية السنوية
بنسبة ٪32 لتصل إلى 638 

مليون دولر أمريكي
•  2.5 ألف موظف

سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول األعمال والمحاسبة في المملكة العربية السعودية  |  دراسات الحالة

          Xero :دراسات الحالة
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سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول األعمال والمحاسبة في المملكة العربية السعودية  |  التنظيم

التنظيم

كيف ُتنظم حلول األعمال والمحاسبة حالًيا في 
المملكة العربية السعودية؟

ل تخضع شركات الفنتك التي تقدم حلول األعمال والمحاسبة في المملكة 
العربية السعودية لتنظيم البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية. 

تجدر اإلشارة إلى أن حلول األعمال والمحاسبة ل تخضع لتنظيم البنك المركزي 
السعودي أو هيئة السوق المالية طالما أنها تركز على تقديم الدعم التشغيلي 
دون أي خدمات خاضعة للتنظيم أو خدمات مصرفية تتعلق بالمعامالت المالية 

)مثل تحويل األموال، تداول العمالت األجنبية، تسديد المدفوعات، وغيرها(

لمزيد من المعلومات حول 
القواعد التنظيمية، ُيرجى 

الرجوع إلى دليل شركات الفنتك 
للدخول إلى السوق السعودي 

هنا وإلى أداة تقييم المسار 
التشريعي الخاصة بنا هنا.

إذا كان نطاق حلول األعمال والمحاسبة يشمل 
المعامالت المالية، فيجب على شركات الفنتك 

النظر في أحد الخيارات الثالثة المحددة أدناه:

       
     النظر في تغيير نموذج األعمال إلزالة المعامالت 
 المالية من النطاق، مما سيمكن شركات الفنتك 

 من بدء العمل في السوق السعودية دون الحاجة 
 إلى موافقة البنك المركزي السعودي أو هيئة 

السوق المالية

      شراكة مع جهة أو أكثر من الجهات التي تكون 
معامالتها المالية منظمة قانوًنا والعمل تحت مظلتها 

      في حال السعي وراء نوع جديد ومبتكر من المعامالت 
المالية التي لم يتم تنظيمها بعد، يتعين التقدم على 
البيئات التجريبية التشريعية التي تجريها البنك المركزي 
السعودي أو هيئة السوق المالية )إما من خالل البيئة 

التجريبية التشريعية أو مختبر التقنية المالية(

1

2

3

نأمل أن يكون هذا التقرير ذا فائدة لرواد 
األعمال والشركات الناشئة التي تسعى 

إلى ابتكار حلولها لألعمال والمحاسبة 
وتأسيسها وتوسيع نطاقها في المملكة 

العربية السعودية. كما نتطلع لدعمكم 
في تحسين مستوى األعمال في 

المملكة العربية السعودية.

إذا وجدتم هذا التقرير والمعلومات الواردة 
فيه مفيدة لكم أو في حال كنتم ترغبون 
في معرفة المزيد، ُيرجى التواصل معنا 

info@fintechsaudi.com على

https://fintechsaudi.com/wp-content/uploads/2020/07/Arabic-Fintech_Access_Guide.pdf
https://fintechsaudi.com/regulatory-assessment-tool/?lang=ar
mailto:info@fintechsaudi.com
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لقد تم إعداد هذا العرض بصفة عامة، وبالتالي ل يمكن العتماد على محتواه لتغطية حالت محددة. إّن تطبيق المبادئ المنصوص عليها يتوقف 
على الظروف الخاصة بكل حالة. يسّر ديلويت أند توش )الشرق األوسط( أن تقدم اإلستشارة المهنية للقراء حول كيفية تطبيق المبادئ المنصوص 

عليها في التقرير بحسب ظروفهم الخاصة . ل تتحمل ديلويت أند توش )الشرق األوسط( أي واجب أو مسؤولية عن أي خسارة يكون سببها التصرف 
أو اإلحجام عن التصرف نتيجة العتماد على أي معلومات يحتوي عليها هذا التقرير .

ُيستخَدم اسم “ديلويت” للدللة على واحدة أو أكثر من الشركات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي مجموعة 
عالمية من الشركات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها. تتمتع األخيرة وكل من الشركات المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصة 
بها. ل تقدم ديلويت توش توهماتسو المحدودة والمشار إليها ب”ديلويت العالمية” أي خدمات للعمالء، ُيرجى مراجعة موقعنا اللكتروني على 

www.deloitte.com/about : العنوان التالي

تعتبر ديلويت شركة عالمية رائدة في مجال التدقيق والمراجعة، والستشارات اإلدارية والمالية، وخدمات استشارات المخاطر، والضرائب والخدمات 
المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل 500 شركة، بفضل شبكة عالمية مترابطة 

من الشركات األعضاء المرخص لها في أكثر من 150 دولة. للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت ال 280,000 وأثرهم اإليجابي 
www.deloitte.com:في مختلف القطاعات، ُيرجى مراجعة موقعنا اللكتروني على العنوان التالي

ديلويت أند توش )الشرق األوسط( هي شركة عضو مرّخص لها من قبل “ديلويت توش توهماتسو المحدودة” وهي واحدة من الشركات الرائدة 
في تقديم الخدمات المهنية الستشارية وقد تأسست في منطقة الشرق األوسط ويمتد وجودها في المنطقة منذ سنة 1926. إن وجود شركة 

ديلويت أند توش )الشرق األوسط( في منطقة الشرق األوسط مكرس من خالل الشركات الحائزة على ترخيص من قبلها لتقديم الخدمات وفقا 
للقوانين والمراسيم المرعية اإلجراء في البلد التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ل تستطيع الشركات والكيانات المرخصة من قبلها 

إلزام بعضها البعض و/ أو إلزام شركة ديلويت أند توش )الشرق األوسط(. وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شركة مرّخص لها أو كيان مرخص له من 
قبل ديلويت أند توش )الشرق األوسط( وبشكل مستقل مع العمالء الخاصين بها (دون الرجوع إلى ديلويت أند توش )الشرق األوسط( وتكون هذه 

الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها.

وتعتبر ديلويت أند توش )الشرق األوسط( من الشركات المهنية الرائدة التي تقّدم خدمات التدقيق والمراجعة والضرائب والستشارات اإلدارية 
والمالية وخدمات استشارات المخاطر في المؤسسات وتضم قرابة 3,300 شريك ومدير وموظف يعملون من خالل 25 مكتبا في 14 بلدا.ً كما 

نالت عدة جوائز خالل السنوات األخيرة من بينها جائزة أفضل شركة من حيث المرونة والستمرارية في الشرق األوسط واستشارية لعام 2016 
وجائزة مراجعة الضرائب الدولية للعام 2017، وجائزة أفضل شركة استشارية لعام 2016 وجائزة التميز في التدريب والتطوير في الشرق األوسط” 

من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز باإلضافة إلى جائزة “أفضل شركة متكاملة في مجال المسؤولية الجتماعية”.

© 2021 ديلويت أند توش )الشرق األوسط(. جميع الحقوق محفوظة

حول فنتك السعودية

فنتك السعودية هي مبادرة أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع هيئة السوق المالية تحت مظلة برنامج تطوير 
القطاع المالي لدعم عملية تطوير قطاع التقنية المالية )فنتك( في المملكة العربية السعودية. يتمثل طموح فنتك السعودية 

في تحويل المملكة العربية السعودية إلى وجهة لالبتكار في قطاع التقنية المالية تتميز بمنظومة مزدهرة ومسؤولة.

تسعى فنتك السعودية إلى تحقيق ذلك من خالل دعم عملية تطوير البنية التحتية الالزمة لنمو قطاع التقنية المالية وبناء 
القدرات والمواهب التي تتطلبها شركات التقنية المالية ودعم رواد أعمال التقنية المالية في كل مرحلة من مراحل تطّورهم.

   https://fintechsaudi.com للمزيد من المعلومات يرجى زيارة 
    @FintechSaudi أو من خالل صفحتنا على تويتر
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