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مقدمة

 ما هي حلول األمن السيبراني وما هي أهميتها
بالنسبة للشركات؟

حلول األمن السيبراني هي خدمات مهمة تحمي أنظمة تقنية المعلومات والبيانات التجارية من التهديدات 
السيبرانية )مثل القرصنة اإللكترونية واختراقات البيانات(. ُتعد هذه الحلول ضرورية في تمكين الشركات من 

حماية سالمة وسرية وتوافر معلوماتها. فيما يلي بعض األمثلة المحددة حول أسباب حاجة الشركات إلى 
حلول األمن السيبراني:

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.

الحفاظ على السمعة 
والثقة بين عمالئها 

والموظفين والموردين 
واألطراف األخرى من 

خالل ضمان حماية 
البيانات وسالمتها

الحفاظ على ميزتها 
التنافسية عن طريق 

التحكم في كشف 
البيانات الهامة )مثل 

الملفات مفتوحة 
المصدر والملكية 

الفكرية( لبرامج 
التجسس

حماية العمليات 
اليومية واإلنتاجية 
عن طريق محاولة 

تجنب الوقت الضائع 
الناتج عن توقف 

األجهزة بسبب 
الهجمات السيبرانية 

المستهدفة، مثل 
هجوم حجب الخدمة
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سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول األمن السيبراني في المملكة العربية السعودية  |  لماذا تعد مجاًل جاذًبا بالنسبة لرواد األعمال؟

المنهج الحالي السائد في السوق السعودي في ما يتعلق 
باألمن السيبراني هو:  

يشكّل األمن السيبراني خطًرا متزايًدا على المؤسسات المالية العالمية، ومع 
ذلك معظم هذه المؤسسات غير مستعدة لالستجابة ببنيتها التحتية الحالية. من 
المحتمل أن تستهدف الهجمات السيبرانية الشركات المالية بواقع 300 مرة أكثر 

من الشركات األخرى1 

احتمالية التعرض لهجمات سيبرانية

الشركات 
األخرى

الشركات 
المالية

لماذا تعد مجاًل جاذًبا بالنسبة لرواد األعمال؟

1. بيزنس إنسايدر - الهجمات السيبرانية على المؤسسات المالية

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/cyberattacks-impact-major-threats-to-financial-firms-not-prepared-2019-6-1028296130
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يتضح أن هناك طلًبا من الشركات في السوق السعودي لتعزيز األمن السيبراني لديهم لحماية نزاهتهم، 
وبياناتهم، وتوفر المعلومات. لدى رواد األعمال فرصة تطوير وتقديم حلول فعالة من شأنها أن تتصدى 

للتهديدات السيبرانية المتزايدة بتكاليف تشغيلية أقل. 

16.59% 

بلغ حجم سوق األمن السيبراني في عام 2019 في 
المملكة العربية السعودية 10.9 مليار ريال سعودي 
)أي 2.9 مليار دولر أمريكي( ومن المتوقع أن ينمو 

بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٪16.59 حتى عام 
2023 إلى ما يقدر بنحو 21 مليار ريال سعودي )أي 

5.6 مليار دولر أمريكي(3 

 تستثمر البنوك في جميع أنحاء المملكة بشكل متزايد 
في التقنيات الحديثة من أجل تبني نهج استباقي في 

مجال األمن السيبراني 

2.  أكسنتشر - الجرائم اإللكترونية على شركات الخدمات المالية
3. مجلس األعمال السعودي األمريكي - الموجز القتصادي لمجلس األعمال السعودي األمريكي: نشأة التقنية السيبرانية في السعودية

لماذا تعد مجاًل جاذًبا بالنسبة لرواد األعمال؟

ازداد متوسط التكلفة السنوية للجرائم السيبرانية 
ليصل إلى 18.5 مليون دولر أميركي في الشركات 

التي تقّدم خدمات مالية على مستوى العالم2 
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18.5
مليون دولر أميركي 

https://newsroom.accenture.com/news/cost-of-cybercrime-continues-to-rise-for-financial-services-firms-according-to-report-from-accenture-and-ponemon-institute.htm
http://ussaudi.org/wp-content/uploads/2020/01/Economic-Brief-Saudi-Cybersecurity-Leadership.pdf


6  |  فنتك السعودية - جميع الحقوق محفوظة © 2021

ما هي التحديات الحالية؟

 •  التصيد الحتيالي المتقدم - ُيستخدم التعلم 
 اآللي لصياغة وتوزيع الرسائل الرقمية المقنعة 

 التي تزيد من خطر البرمجيات الخبيثة وكشف 
البيانات الحساسة

•  الربط البيني إلنترنت األشياء - انتشار األجهزة 
غير اآلمنة على شبكة إنترنت األشياء باإلضافة 

لألنظمة القديمة يجعل الشركات أكثر عرضة للهجمات 
السيبرانية واختراق البيانات، إذ بمجرد الدخول إلى جهاز 
واحد يصبح الدخول متاًحا إلى جميع األجهزة الموجودة 

على نفس الشبكة

•   بنية البيانات التحتية - تواجه عملية تخزين البيانات 
سواء السحابية أو المادية تحديات على مستوى 

األمن السيبراني. تكون مرافق تخزين البيانات المادية 
عرضة للهجمات المستهدفة في حين أن البنية التحتية 

السحابية تكون عرضة للهجمات السيبرانية، وبما أن 
الشركات تعتمد أكثر فأكثر على استخدام البيانات، 

يتزايد تأثير تعطل بنية البيانات التحتية.

سّجلت المملكة العربية السعودية أكبر عدد من الهجمات السيبرانية في الشرق األوسط، مع أكثر من 160,000 
هجمة يومًيا.4 يواجه قطاع الخدمات المالية أكبر تأثير للتهديدات السيبرانية ل سيما أن المهاجمين يستهدفون 

بشكل متزايد العديد من البنوك في وقت واحد.

وعلى الرغم من التهديدات التي تواجهها المملكة العربية السعودية، إل أن هناك عجز بين الطلب والعرض في 
قطاع األمن السيبراني في السعودية، وقد أدى هذا العجز أيًضا إلى تركيز ما يقارب %95 من شركات األمن 

السيبراني المحلية على تقديم خدمات/عمليات سيبرانية، بينما تركز نسبة %5 فقط على تطوير منتجات سيبرانية 
لمواجهة تحديات التهديدات السيبرانية المتغيرة التي تواجهها الشركات في المملكة العربية السعودية5  

من ضمن التهديدات الرئيسية:

4. مجموعة أكسفورد لألعمال - األمن السيبراني في المملكة العربية السعودية
5. فريق خبراء ديلويت المعنيين باألمن السيبراني

سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول األمن السيبراني في المملكة العربية السعودية  |  ما هي التحديات الحالية؟

https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/secure-access-authorities-work-enhance-cybersecurity-and-resilience-face-evolving-online-threats
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كيف بإمكان حلول التقنية المالية مواجهة التحديات؟

يمكن للشركات الستفادة من حلول التقنية المالية لتعزيز األمن السيبراني وحماية مؤسساتهم من اختراقات البيانات 
وتداعيات السمعة والتوقف التشغيلي. 

تشمل الفوائد التي قد تحصل عليها الشركات باستخدام حلول التقنية المالية لألمن السيبراني:

•  الستفادة من تقنية الذكاء الصطناعي للتعرف 
على المعامالت ورصدها وتحليلها لحماية رأس المال 

والمعلومات الحساسة

•  استخدام أنظمة الذكاء الصطناعي والتعلم اآللي 
لتأمين البيئات السحابية ضد أكثر الوسائل انتشاًرا 

لختراق البرمجيات الخبيثة

•  أتمتة عمليات مراقبة الهجمات السيبرانية والوقاية 
منها وتخفيض التكلفة والقوة العاملة الالزمة لمنع 

الهجمات السيبرانية

تميل أكبر الشركات إلى شراء حلول األمن السيبراني من الشركات العالمية في الوقت الحالي، لذا يعد 
بمثابة فرصة لشركات األمن السيبراني المحلية لتقدم حلوًل للمشاكل المحلية وتضمن المتثال الكامل 

للتنظيمات والتشريعات المحلية لألمن السيبراني.
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اعتبارات نموذج األعمال

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

حماية األفراد المعرضين لمخاطر الحتيال             

تعتبر الفئات الضعيفة في المجتمع هم األكثر عرضة لخطر الحتيال، إذ 
تهدد هذه المشكلة بشكل خاص المملكة العربية السعودية نظًرا إلى ارتفاع 

معدلت محو األمية المالية.

تقوم حلول التقنية المالية المتعلقة باألمن السيبراني بالكشف عن الحتيال 
ومعالجة هذه المسألة من خالل مراقبة المعامالت لتحديد األنشطة 

المشبوهة على مستوى الحسابات، كما يمكن استخدام حلول التقنية المالية 
بتنبيه األوصياء أو أفراد العائلة بشأن نشاطات أفراد تلك الفئات الضعيفة. 

قواعد بيانات للتحقق من النتحال / الحتيال

أفاد المركز الوطني اإلرشادي لألمن السيبراني أن عدد رسائل انتحال الشخصية 
التي تم إرسالها بواسطة البريد اإللكتروني تخطى 26 مليون رسالة خالل السنوات 
األخيرة.6 تستهدف هذه الرسائل الفئات الضعيفة في المجتمع بشكل خاص، حيث 
يتلقون رسائل إلكترونية بلغات غير مألوفة. تساعد قواعد البيانات الخاصة بالتحقق 
من النتحال / الحتيال في هذه الحالة على تحديد الرسائل اإللكترونية المشبوهة 

والتحقق من عملية التواصل فورًيا.           

6. وزارة التصالت وتقنية المعلومات

https://www.mcit.gov.sa/en/media-center/news/99030
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حسابات الضمان

حسابات الضمان هي المكان الذي يتم فيه الحتفاظ باألموال في حين يقوم طرفان 
أو أكثر بإنجاز معاملة، على سبيل المثال: قد يحتفظ المستثمر بأموال في حساب 

الضمان فيما يستكمل معاملة تتعلق بشراء عقار. توّفر حسابات الضمان األمان 
والثقة أثناء التعامل مع أطراف مجهولة، وعادة ما تكون هذه الحسابات باهظة 

الثمن؛ لذلك تستخدم فقط في المعامالت الكبيرة. قد تسعى حلول التقنية المالية 
إلى تطوير حسابات ضمان منخفضة التكلفة يمكن استخدامها في المعامالت 

الصغيرة مثل عملية شراء سيارة، وبهذه الطريقة يتجنب أحد الطرفين تحويل األموال 
إلى الطرف اآلخر قبل التأكد مما يشتريه ومن عدم وجود مخاطر احتيال.   

إتالف البيانات بشكل آلي

تعتبر الختراقات التي تحدث على مستوى البيانات مسألة بالغة األهمية 
بالنسبة إلى الشركات والهيئات الحكومية إذ قد يتم نشر البيانات عن طريق 
الخطأ فتصل إلى المخترقين. بإمكان شركات الفنتك في هذه الحالة حماية 

المؤسسات من الختراقات البيانية من خالل ترميز البيانات وعليه ُتتلف البيانات 
بشكل آلي في حال وقوع أي اختراق.      

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

سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول األمن السيبراني في المملكة العربية السعودية  |  اعتبارات نموذج األعمال
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يستعرض الجدول أدناه لمحة عامة وشاملة عن خلفيات شركات الفنتك 
الرائدة على مستوى العالم والتي توّفر حلول األمن السيبراني تشمل 

عروض القيمة المقترحة، والعمالء المستهدفين، ونماذج التسعير 
المستخدمة، لتمكين رواد األعمال المهتمين من الستفادة منها

دراسات الحالة

CrowdStrike

14
ReSec

15

Praetorian

11
Acunetix

12
Sonrai Security

13

صفحة

صفحة

صفحة

صفحةصفحة
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 ما هو عرض القيمة المقترحة؟
•  تعّقب الثغرات األمنية 

إلغالقها مدى الحياة
•  تحديد الثغرات بمساعدة 

التعلم اآللي
•  الندماج مع متعقب أخطاء 

البرمجيات كطرف خارجي

 ما هو نموذج تسعيرها؟
تسعير بحسب الميزة

 من هم عمالؤها؟
كافة الشركات

 ما مقدار التمويل الذي تلقته؟
جمعت 10 ماليين دولر 

أمريكي في مرحلة التمويل 
 Bill Wood Ventures أ من

و”ماكنزي”

 ما الخدمة التي تقدمها؟
تقدم للعمالء وسائل للعثور 

على مشاكل األمن السيبراني 
ومعالجتها وإيقافها وحّلها 

وذلك عبر كافة األصعدة 
ضمن مؤسساتهم ومحفظة 

منتجاتهم.

•  مقارنة نتائج محفظة المنتجات 
على كافة المستويات

•  التحليل اآللي من خالل 
الختبار المستمر

 ما هي مهمتها؟
 أن تجعل العالم أكثر 

أمًنا وأماًنا

 كيف بدأ نموها؟
•  ُأدرجت ضمن قائمة أسرع 

5000 شركة خاصة نمًوا 
للعام السابع على التوالي
•  حققت معدل نمو بنسبة 

٪237 خالل السنوات الثالث 
الماضية

•  لديها 24 موظف

Praetorian :دراسات الحالة

سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول األمن السيبراني في المملكة العربية السعودية   |  دراسات الحالة
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 ما هو نموذج تسعيرها؟
تسعير متعدد المستويات

 ما الخدمة التي تقدمها؟
البحث عن الثغرات األمنية 

 واكتشافها في المرحلة 
األولى باستخدام أدوات فحص 

ثغرات الويب.

 ما مقدار التمويل الذي تلقته؟
 تقدر قيمة الستثمار الذي 

تم ضخه بحوالي 40 مليون 
دولر أمريكي

ما هو عرض القيمة 
 المقترحة ؟

•  منع الهجمات المحتملة

 ما هي مهمتها؟
توفير حلول موثوقة ألمن 

الشبكة والويب يحمي 
جميع األصول، ويتواءم مع 

السياسة، ويتناسب تماًما مع 
دورة التطوير

• إدارة أمن الشبكة والويب
•  أتمتة المسح

 •  كشف SQLi ،XXS وغيرها 
من المشاكل

•  الندماج مع دورة تطوير 
البرمجيات

 كيف بدأ نموها؟
تعمل حالًيا مع أكثر من 1000 

 من هم عمالؤها؟شركة حول العالم
الشركات الصغيرة وخبراء الويب

سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول األمن السيبراني في المملكة العربية السعودية   |  دراسات الحالة
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تقديم مجموعة واسعة من 
المنتجات الجديد المبتكرة

•  حققت نمًوا استراتيجًيا عندما 
أصبحت شريًكا في التقنية 

المتقدمة مع AWS وتحقيق 
 ،ISV Accelerate مرتبة في

كما قامت الشركة بإضافة 
 Google و Microsoft Azure

Cloud إلى قائمة شركائها 
المتنامية. تتضمن عمليات 
التكامل التقنية الملحوظة 

Hashicorp و IBM Qradar و 
Jira و Slack

 من هم عمالؤها؟
الشركات التي تستخدم السحابة 

العامة )مثل AWS و Azure و 
)Google Cloud

 ما هو نموذج تسعيرها؟
 يتطلب التصال بمزود الخدمة 

لمزيد من التفاصيل 

 ما مقدار التمويل الذي تلقته؟
تقدر قيمة الستثمار الذي تم 

ضخه بحوالي 38.5 مليون 
دولر أمريكي

  ما هو عرض القيمة المقترحة؟
•  البحث عن مخاطر الهوية 

المخفية سابًقا وإزالتها
•  منع فقدان البيانات المهمة

 •  توحيد المتثال ومراقبة 
تكوين المنصة

•  زيادة سرعة تطوير البرمجيات 
وعمليات تقنية المعلومات

 ما الخدمة التي تقدمها؟
تقديم حماية الهوية والبيانات 

للسحابات العامة

 ما هي مهمتها؟
تقديم أفضل حل للتحكم في 
البيانات السحابية في القطاع

 كيف بدأ نموها؟
•  حققت عدًدا من األهداف 
الرئيسية المهمة في عام 
2020، بما في ذلك زيادة 
العمالء بواقع أكثر من 3 

أضعاف، وتعيين عدد من 
العمالء من المؤسسات 

الكبيرة، باإلضافة إلى 

سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول األمن السيبراني في المملكة العربية السعودية   |  دراسات الحالة
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سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول األمن السيبراني في المملكة العربية السعودية  |   
ما هي حلول األمن السيبراني وما هي أهميتها بالنسبة للشركات؟

 ما هو نموذج تسعيرها؟
 يتطلب التصال بمزود الخدمة 

لمزيد من التفاصيل 

 من هم عمالؤها؟
كافة الشركات

ما هو عرض القيمة 
 المقترحة؟

•  الستفادة من الذكاء 
الصطناعي لتقديم رؤية 

واضحة وحماية فورية على 
كافة مستويات المؤسسة
•  منع الهجمات على نقطة 
 النهاية في الشبكات أو 

من خاللها
•  الربط بين 2 تريليون حدث 

أمني في األسبوع من 
جميع أنحاء العالم لمنع 

 التهديدات ورصدها 
على الفور

 ما مقدار التمويل الذي تلقته؟
•  في عام 2012، تلقت 26 
مليون دولر أمريكي من 

خالل جولة استثمارية أ
•  في عام 2013، تلقت 30 
مليون دولر أمريكي من 
خالل جولة استثمارية ب

•  في عام 2015، تلقت 100 
مليون دولر أمريكي من 

خالل جولة استثمارية ج
•  في عام 2017، تلقت 125 

مليون دولر أمريكي من 
خالل جولة استثمارية د

•  في عام 2018، تلقت 200 
مليون دولر أمريكي من 
خالل جولة استثمارية هـ

 ما الخدمة التي تقدمها؟
توحيد التقنية والذكاء

 كيف بدأ نموها؟
•  نمو الزيارات الشهرية 

للموقع اإللكتروني بنسبة 
3.41%

•  ارتفعت إيراداتها من 52 
مليون دولر في عام 2017 
إلى 250 مليون دولر في 

عام 2019

 ما هي مهمتها؟
حماية عمالئنا من الختراقات

•  تقديم بيئات قائمة على 
السحابة إلزالة التعقيد 

وتبسيط الستخدام من أجل 
خفض التكاليف التشغيلية
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 ما هو نموذج تسعيرها؟
 يتطلب التصال بمزود الخدمة 

لمزيد من التفاصيل 

 من هم عمالؤها؟
كافة الشركات

 ما الخدمة التي تقدمها؟
توفير أمن شامل للحماية 

الكاملة من جميع أنواع 
تهديدات البرمجيات الخبيثة 
المعروفة وغير المعروفة، 
بما في ذلك الفيروسات 

والفيروس اإللكتروني للمطالبة 
بفدية والتصيد الحتيالي 

بغض النظر عن طريقة إرسالها

•  الستخدام السلس والسريع، 
والتخصيص السهل، 

والندماج المتوائم مع البنية 
التحتية القائمة

 ما هي مهمتها؟
توفير الحماية الكاملة - 
دون مطالبة الموظفين 

والمستخدمين بتغيير السلوك 
بشكل جذري أو بالعمل مع 
سياسات تقييدية ومرهقة

ما هو عرض القيمة 
 المقترحة؟

•  عزل العناصر المشبوهة 
وضمان حصول جميع 

المستخدمين على ملفات 
سليمة وموثوق بها

•  إنشاء تجربة مستخدم غير 
متطفلة دون أي تأخير أثناء 

نقل الملفات وأي تأثير على 
أداء الشبكة

 كيف بدأ نموها؟
لديها 14 موظف في فرعين

 ما مقدار التمويل الذي تلقته؟
تقدر قيمة الستثمار الذي تم 

ضخه بحوالي 11.8 مليون 
دولر أمريكي
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سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول األمن السيبراني في المملكة العربية السعودية  |  التنظيم

التنظيم

كيف ُتنظم حلول األمن السيبراني حالًيا في 
المملكة العربية السعودية؟

ل تخضع شركات الفنتك التي تقدم حلول األمن السيبراني في المملكة 
العربية السعودية لتنظيم البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية، 

طالما أنها ل تقدم منتجات وخدمات تشمل أنشطة منظمة، ويمكنهم 
التقّدم على الفور بطلب للتسجيل في السجل التجاري لدى وزارة التجارة وبدء 

العمليات بمجرد استالم السجل التجاري.

يجب على شركات الفنتك المتخصصة في األمن السيبراني المتثال لألنظمة 
القائمة مثل النظام الذي يتعلق باستخدام ونقل البيانات المالية، ويجب على 
الشركات أيًضا المتثال لإلطار الذي وضعته الهيئة الوطنية لألمن السيبراني.

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

ابتكار حلولها لألمن السيبراني وتأسيسها 
وتوسيع نطاقها 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

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


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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