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مقدمة

ما هي حلول أسواق المال وما هي أهميتها بالنسبة للشركات؟

ترتبط أسواق المال بأنشطة قطاع الخدمات المالية التي تشارك في زيادة رأس المال من خالل التعامل باألسهم 
والسندات والستثمارات القابلة للتداول. 

تقوم حلول التقنية المالية المتعلقة بأسواق المال على استخدام تقنيات ونماذج أعمال جديدة لتحسين أنشطته، 
وعلى مر األعوام اقتصرت أنشطة أسواق المال على المؤسسات الكبيرة وذلك لزيادة رأس المال، ولم يكن 
الستثمار متاح إل للمستثمرين من المؤسسات والمهنيين المختصين. تقوم حلول التقنية المالية المختصة 

بأسواق المال في الوقت الحالي بتمكين المؤسسات الصغيرة من زيادة رأس مالها وتمكن المستثمرين األفراد 
المهتمين بالستثمار بها مباشرة، ومن أهم األسباب التي تبرز أهمية حلول أسواق المال: 

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.

تبسيط تداول 
األصول للمستثمرين 
والشركات، ومساعدة 

المستثمرين على 
تنويع محافظهم 

االستثمارية وإدارة 
المخاطر

توفير السيولة 
االستثمارية، وتمكين 
المستثمرين من البيع 

بسعر سوق معين 
بوقت أسرع

تقليل وقت تنفيذ 
وتسوية المعامالت

توفير مصدر تمويل 
بديل للشركات يمكن 
أن يحل محّل تمويل 
البنوك التجارية أو 

يكّمله
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1. تداول - التقرير اإلحصائي السنوي
2. مجموعة أكسفورد لألعمال - تقرير: المملكة العربية السعودية 2020

3. رؤية 2030 - وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي خطة التنفيذ 2020

لماذا تعد مجاًل جاذًبا بالنسبة لرواد األعمال؟

تمتلك المملكة العربية السعودية أكبر سوق أسهم في المنطقة ومن المتوّقع أن يستمر هذا 
السوق في النمو، لذلك يهتم المستثمرون األفراد بالستثمار في سوق األسهم، ومن المتوقع أن 

ينعكس تطور حلول التقنية المالية المتعلقة بأسواق المال في تعزيز الستثمار في سوق األسهم 
مما يساهم في دعم نمو أسواق المال.

5.1 مليون من المستثمرين األفراد  قدموا طلبات 
شراء أسهم في الكتتاب العام لشركة أرامكو 

السعودية ومن ضمنهم مستثمرون يتداولون في 
سوق األسهم للمرة األولى2

 5.1
مليون مستثمر

%10 من إجمالي دخل األسر نسبة المدخرات 
المستهدفة التي حددتها رؤية 2030 3 10% 

2,407 
القيمة السوقية لمؤشر جميع أسهم سوق “تداول” في نهاية عام 
2019، ما يمّثل نمًوا بنسبة %385 مقارنة بعام 2018، وقيمة أكبر 

من جميع أسواق األسهم الخليجية مجتمعة.1 

 مليار دولر 
أمريكي

https://www.saudiexchange.sa/wps/wcm/connect/e1397484-cc9c-4c8f-ab72-c3c0d171decc/Saudi+Stock+Exchange+%28Tadawul%29%2CStatistical+Report+%E2%80%93++2019-+En.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
https://www.sidf.gov.sa/en/Documents/The%20Report%20Saudi%20Arabia%202020%20-%20Digital%20version.pdf
https://www.vision2030.gov.sa/sites/default/files/attachments/170719%20FSDP%20Program%20Book%2010%20May%202018%20English%20V3.pdf


 التحديات
•  احتمالية أن يكون لدى عدد من وسطاء الستثمار حد أدنى 

لمتطلبات الستثمار التي ل يستطيع المستثمرون الصغار تلبيتها

•  احتمالية أن تكون تكاليف وسطاء الستثمار مرتفعة وغير سهلة 
الستخدام أو تستغرق وقًتا طوياًل إلجراء المعامالت

•  احتمالية حدوث األخطاء بسبب إجراء الصفقات يدوًيا

 •  احتمالية عدم حصول األقلية من المستثمرين المساهمين 
على حقوقهم

 المساعدة التي توّفرها التقنية المالية
•  منصات استثمار رقمية – بإمكان حلول التقنية المالية ضمان 

استخدام األدوات والبرامج ذات العالقة لجعل المعامالت آلية 
وأكثر سهولة، والتي ستؤدي لتقليل تكاليف المعامالت وتشجيع 

المستثمرين على الستثمار

•  أتمتة العمليات – بإمكان حلول التقنية المالية أتمتة العمليات التي 
كانت تنجز يدوًيا، مما يقلل احتمالية األخطاء التي قد تطرأ أثناء إجراء 

المعامالت

•  استخدام البيانات لتطوير خدمات مخصصة – بإمكان حلول التقنية 
المالية استخدام بيانات التداول السابقة لتعزيز التعلم اآللي لتقديم 

خدمات أكثر تخصيًصا للمستثمرين

ما هي التحديات الحالية وكيف بإمكان حلول التقنية المالية 
مواجهة هذه التحديات؟

المستثمرون
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ما هي التحديات الحالية وكيف بإمكان حلول التقنية المالية 
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 التحديات
•  ازدياد عبء إعداد التقارير المالية وتوفير المتطلبات التنظيمية 

•  محدودية التواصل ل سيما مع صغار المستثمرين

• الحفاظ على معايير الحوكمة المؤسسية  

 المساعدة التي توّفرها التقنية المالية
•  بإمكان حلول التقنية المالية للتنظيم التقني مساعدة شركات 

أسواق المال على فهم أحدث متطلبات التقارير التنظيمية وأتمتة 
الردود المطلوبة لتقليل وقت إعداد وتكاليف التقارير التنظيمية، 

كما أنها تمكن الشركات من الحفاظ على أفضل ممارسات الحوكمة 
المؤسسية

•  بإمكان حلول التقنية المالية دعم شركات أسواق المال لتخفيض 
تكاليف التصالت، ومساعدتها على التواصل مع مجموعة أوسع 

من المستثمرين بما فيهم صغار المستثمرين

شركات أسواق المال
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ما هي التحديات الحالية وكيف بإمكان حلول التقنية المالية 
مواجهة هذه التحديات؟

 التحديات
•  اقتصار الوصول ألسواق األسهم على الشركات والمؤسسات 

الكبيرة، إذ يعد ذلك عائق لتحقيق الشمول المالي، والذي يتطلب 
 إتاحة الدخول ألسواق األسهم لجميع الشركات منها الصغيرة 

أو غير المخدومة

•  احتمالية حدوث أخطاء نتيجة العمليات اليدوية بسبب محدودية 
الندماج مع النظم التي يستخدمها المستثمرون وشركات أسواق 

المال مثل الحسابات المصرفية والتقارير المالية وغيرها

 المساعدة التي توّفرها التقنية المالية
 •  بإمكان حلول التقنية المالية تبسيط عملية اإلدراج وتخفيض 

تكلفتها لتمكين الشركات الصغيرة 

 •  نماذج ومنصات تمويل بديلة مثل التمويل الجماعي الذي يقلل 
من عدد الوسطاء ويقلل التكلفة ما يتيح للشركات الصغيرة زيادة 

رأس مالها

•  استخدام واجهة برمجة التطبيقات )API( وتقنية السحابة لدمج 
أسواق األسهم بنظم أخرى لتوفير تجربة سلسة وآمنة

أسواق األسهم
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أدوات البحث الخاصة بالمستثمرين األفراد

مع ازدياد عدد المستثمرين يزيد البحث عن األدوات الالزمة لدراسة وتحليل 
الستثمارات، إل أن المستثمرين األفراد ل يمكنهم الحصول على أدوات 
البحث والتحليل التي تستخدمها المؤسسات الستثمارية، لذلك فإن من 

الضروري تطوير أدوات بحث وتحليل خاصة بالمستثمرين األفراد.

أساليب محاكاة االستثمار في سوق األسهم

يمكن استخدام أساليب المحاكاة كوسيلة لتثقيف األفراد بشأن كيفية الستثمار 
في سوق األسهم بطريقة مسؤولة، حيث تسمح أساليب محاكاة منصات سوق 
األسهم للمستثمرين من تحقيق العائدات كما لو كانوا مستثمرين حقيقين في 

سوق األسهم، باإلضافة إلى تمكين المستثمرين الذين ل يتمتعون بخبرة كافية 
من استخدام هذه المنصات كأداة للتعلم أو استخدامها لعملية التوظيف في 

المؤسسات الستثمارية.

اعتبارات نموذج األعمال

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

منصات لالستثمار بمبالغ أقل

كان وسطاء الستثمار في السابق يشترطون مبلغ معّيًنا لالستثمار أو يطلبون 
عمولة مرتفعة، مما أدى إلى عدم قدرة المستثمرين الذين أرادوا الستثمار 

بمبالغ أقل على الستعانة بهم. 

سمحت حلول التقنية المالية بخفض كلفة عملية الستثمار، كتطبيقات الوساطة 
المتوفرة على األجهزة المحمولة، والذي سمح للمستثمرين بالستثمار بمبالغ 

أقل، مما ساهم في تطوير نماذج أعمال جديدة مثل القدرة على الستثمار 
بمبالغ قليلة في سوق األسهم. 

أتمتة التقارير

 يتوجب على الشركات المسجلة تقديم تقارير بشكل مستمر إلى مجالس 
إدارتها والجهات المنظمة وأصحاب المصلحة فيها وغيرهم.

قامت حلول التقنية المالية بأتمتة متطلبات إعداد التقارير من خالل جمع 
المعلومات الالزمة من الحسابات المصرفية وسجالت المحاسبة وقواعد 

البيانات األخرى، ما يقّلص الوقت والتكاليف المرتبطة بإعداد التقارير. 
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دراسات الحالة

يستعرض الجدول أدناه لمحة عامة وشاملة عن خلفيات شركات الفنتك 
الرائدة على مستوى العالم والتي توّفر حلول ألسواق المال تشمل عروض 

القيمة المقترحة، والعمالء المستهدفين، ونماذج التسعير المستخدمة، 
لتمكين رواد األعمال المهتمين من االستفادة منها.
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صفحةصفحة
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 ما مقدار التمويل الذي تلقته؟
بلغ إجمالي التمويل الذي 

جمعته حتى اآلن 2.2 مليار 
دولر أمريكي

 من هم عمالؤها؟
األفراد

 ما هو نموذج تسعيرها؟
تسعير خاص لكل استخدام

 ما هي مهمتها؟
تمكين الجميع من الوصول 

لألسواق المالية، وجعل عملية 
الستثمار بسيطة، و مفهومة، 

وسهلة الوصول سواًء 
للمستثمرين الجدد أو لمن لديهم 

خبرة سابقة في الستثمار

 ما الخدمة التي تقدمها؟
إتاحة عمليات تداول غير 

محدودة بدون عمولة في 
األسهم، والصناديق، 

باإلضافة إلى شراء وبيع 
العمالت الرقمية

 كيف بدأ نموها؟
•  6 ماليين مستخدم

•  7.6 مليار دولر أمريكي هي 
القيمة المقدرة

•  33 مليون زيارة شهرية للموقع
• 21 منتج فعال

ما هو عرض القيمة المقترحة؟
•  إتاحة الدخول إلى األسواق 

عبر األجهزة المحمولة
 •  الستثمار بدون عمولة 

 في الشركات الفردية أو 
حزم الستثمارات

•  الطالع  على التقارير البحثية
•  تقديم مرونة أعلى من خالل 

حساب وساطة الستثمار، 
واإلنفاق، وتحقيق أرباح 

من الفوائد بنسبة سنوية 
تنافسية

•  متابعة األصول عبر إشعارات 
مخصصة وشخصية 

سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول أسواق المال في المملكة العربية السعودية  |  دراسات الحالةسلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول أسواق المال في المملكة العربية السعودية  |  دراسات الحالة
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كيف بدأ نموها؟
•  الشركات التي اقترضت من 

CircleUp تنمو بمعدل 200٪ 
من عام آلخر

•  نقاط بيانات 1.3 مليون 
شركة في جميع أنحاء أمريكا 

الشمالية
•  استخدام 39 منتًجا تقنًيا )بما 
 Google Analytics في ذلك

و Wordpress و AWS وغيرها(
•  القيمة المقدرة 184 مليون 

دولر أمريكي

 ما هو عرض القيمة 
 المقترحة؟

•  توفير رأس المال على شكل 
تمويل وائتمان أو كالهما.

•  لمحة على سوق ملكية 
بيانات المستخدمين من خالل 

منصات التعلم اآللي

 ما مقدار التمويل الذي تلقته؟
بلغ إجمالي التمويل الذي 

جمعته حتى اآلن 253 مليون 
دولر أمريكي

 ما الخدمة التي تقدمها؟
إنشاء سوق يتسم بالشفافية 

والكفاءة لدفع عجلة البتكار 
للعالمات التجارية الستهالكية

 ما هي مهمتها؟
تأسست لمساعدة وتمكين 

رواد األعمال من خالل منحهم 
رأس المال والموارد التي 

يحتاجون إليها

 ما هو نموذج تسعيرها؟
يتطلب التصال بمزود الخدمة 

لمزيد من التفاصيل

سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول أسواق المال في المملكة العربية السعودية  |  دراسات الحالة

  CircleUp :دراسات الحالة
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 من هم عمالؤها؟
الشركات الصغيرة - العالمات 
التجارية الستهالكية )المراحل 

األولية(
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سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول أسواق المال في المملكة العربية السعودية  |  دراسات الحالة

 من هم عمالؤها؟
األفراد

 ما هو نموذج تسعيرها؟
تسعير لكل استخدام

 كيف بدأ نموها؟
 •    800 ألف عميل تمت

مساعدتهم
•  وصلت قيمة المبالغ 

المقترضة إلى 5 مليارات 
دوالر أمريكي

•  تستخدم 49 منتًجا تقنًيا 
 Google بما في ذلك(

 Wordpress و Analytics
 Microsoft Office 365 و

وغيرها(
•   مجموعة 7 ملكيات فكرية

•  القيمة المقدرة 2 مليار 
دوالر أمريكي

 ما الخدمة التي تقدمها؟
منصة إقراض عبر اإلنترنت 

تقلل من تكاليف وحواجز 
الحصول على قرض لألشخاص 

العاديين

 ما هي مهمتها؟
تأسست لخفض تكاليف 

وحواجز الحصول على قرض 
لألشخاص العاديين

 ما مقدار التمويل الذي تلقته؟
•  في عام 2013، تلقت 54 

مليون دوالر أمريكي من خالل 
مرحلة التمويل أ، ومرحلة 

التمويل ب، وتمويل الدين
•  في عام 2014، تلقت 1 مليار 
دوالر أمريكي من خالل مرحلة 

التمويل ج، ومرحلة التمويل د، 
وتمويل الدين

•  في عام 2015، تلقت 825 
 مليون دوالر أمريكي من 

خالل مرحلة التمويل هـ 
وتمويل الدين

 ما هو عرض القيمة المقترحة؟
•  إمكانية الحصول على قروض 

 الشخصية للمقترضين من 
ذوي الدخل المتوسط الذين 
 يحتاجون إلى مساعدة في 

 أمور مثل الديون مرتفعة 
 الفائدة، أو عمليات صيانة 

 وتجديد المنزل، أو النفقات 
غير المتوقعة

•  بطاقات ائتمان تتسم بالشفافية
•  االستفادة من تحليالت العمالء 

المتعلقة بقرارات المنتجات
•  تقديم الطلبات بسهولة وسرعة

•  تمويل سريع

   Avant :دراسات الحالة
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 ما هو نموذج تسعيرها؟
تسعير لكل استخدام

 من هم عمالؤها؟
المنشآت الصغيرة والمتوسطة

 كيف بدأ نموها؟
•  12 مليار دولر أمريكي قدمت 

للشركات حول العالم
•  أكثر من 1.5 مليون عميل

 ما هي مهمتها؟
تأسست لخلق تجربة مبتكرة 
لعملية اإلقراض والمنتجات 
المالية التي تساعد األعمال 

الصغيرة على النجاح

 ما مقدار التمويل الذي تلقته؟
بلغ إجمالي التمويل الذي 

جمعته حتى اآلن 1.2 مليار 
دولر أمريكي

 ما هو عرض للقيمة المقترحة؟
•  بطاقات ائتمان تتسم 

بالشفافية
•  الستفادة من تحليالت 

العمالء المتعلقة بجميع 
قرارات المنتجات

•  تقديم الطلبات بسهولة 
وسرعة

• تمويل سريع
• شروط سهلة للقروض

 ما الخدمة التي تقدمها؟
منصة مدعومة بالتقنية توفر 

تمويل القروض للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة

     OnDeck :دراسات الحالة
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 ما هو عرض القيمة المقترحة؟
•  نظام واحد لتبسيط العمليات 

وتحسين الكفاءة
•  مجموعة بيانات واحدة توفر 
رؤية شاملة لكامل األعمال 

بدًءا من تنفيذ التداول وحتى 

سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول أسواق المال في المملكة العربية السعودية  |  دراسات الحالة

 كيف بدأ نموها؟
•   أكثر من 500 مليار دولر من 

األصول الخاضعة لإلدارة
• أكثر من 300 عميل

 ما مقدار التمويل الذي تلقته؟
بلغ إجمالي التمويل الذي جمعته 

حتى اآلن 156 مليون دولر 
أمريكي

 ما هي مهمتها؟
تأسست لكسر العوائق التقنية 

وإزالة حدود المعلومات، 
وإنشاء ثقافة الشفافية 
والرؤية المشتركة على 

مستوى المؤسسة من خالل 
تعزيز الكفاءة، والمرونة، 

وترشيد التكاليف، وتنظيم 
الموارد

 ما الخدمة التي تقدمها؟
توفير نظام قائم على السحابة 

إلدارة المحافظ الستثمارية 
والمخاطر، باإلضافة إلى 

خدمات قسم المراقبة المالية 
وقسم المساندة اإلدارية

 ما هو نموذج تسعيرها؟
يتطلب التصال بمزود الخدمة 

لمزيد من التفاصيل

 من هم عمالؤها؟
جميع الشركات

محاسبة قسم المساندة 
اإلدارية

•  مورد واحد لبرامج خدمات 
الصندوق ومستودع البيانات

•  برامج مراقبة فعلية قابلة 
للتخصيص بالكامل

•  تحديثات رئيسية أمنية آلية
•  دعم فئة األصول

      Enfusion :دراسات الحالة
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كيف ُتنظم الحلول المتعلقة بأسواق المال حالًيا 
في المملكة العربية السعودية؟

ُتنظم هيئة السوق المالية حلول أسواق المال التي تشمل أنشطة 
التعامل مع األوراق المالية وترتيبها وإدارتها وتقديم المشورة بشأنها 

وحفظها. 

يمكن لشركات الفنتك التي تقدم حلول مبتكرة ذات العالقة بأسواق 
المال ول تشملها اللوائح القائمة الحصول على تصريح تجربة مختبر 
التقنية المالية الصادر من هيئة السوق المالية والذي سيمكنهم من 

اختبار منتجات التقنية المالية الخاصة بهم.

قد ل يكون هناك حاجة إلى أن ُتنظم هيئة السوق المالية حلول أسواق 
المال التي ل تشارك في أي أنشطة ُمنظمة، وفي حال وجود أي أسئلة 

أو استفسارات حول الموضوع يفضل استشارة هيئة السوق المالية 
قبل المباشرة باألنشطة.     

التنظيم

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

ابتكار حلولها لسوق رأس المال وتأسيسها 
وتوسيع نطاقها في المملكة العربية 

السعودية. كما نتطلع إلى منحكم الدعم 
الالزم 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 على 
info@fintechsaudi.com

سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول أسواق المال في المملكة العربية السعودية  |  التنظيم

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.

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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