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الفهرس

مقدمة

ما هو مبدأ اعرف عميلك وما هي الهوية الرقمية وما أهميتهما بالنسبة 
للمؤسسات المالية؟    

لماذا تعد مجاًل جاذًبا بالنسبة لرواد األعمال؟ 

ما هي التحديات الحالية؟

كيف بإمكان حلول التقنية المالية مواجهة التحديات؟
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كيف ُتنظم حلول الهوية الرقمية حالًيا في المملكة 
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اعتبارات نموذج األعمال
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 سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول الهوية الرقمية ومعرفة العميل  |  
ما هو مبدأ اعرف عميلك وما هي الهوية الرقمية وما أهميتهما بالنسبة للمؤسسات المالية؟

ما هو مبدأ اعرف عميلك وما هي الهوية الرقمية وما 
أهميتهما بالنسبة للمؤسسات المالية؟

يتكّون مبدأ “اعرف عميلك” من عمليات تدعم المؤسسات المالية في فحص والتحقق من هوية عمالئها خالل 
مرحلتي االنضمام والتحديث الدوري. تعتبر عمليات التحقق من معرفة العميل ضرورية لحماية المؤسسات المالية من 
إساءة استخدام خدماتها ومن المخاطر المحتملة المتعلقة بالسمعة إذا ارتبطت بإدامة األنشطة اإلجرامية أو االحتيالية. 

في ما يلي أمثلة عن سبب قيام المؤسسات المالية بإجراء عمليات تحقق أولية ودورية من هوية العمالء:

منع األنشطة اإلجرامية 
بما في ذلك غسل 

األموال، وسرقة الهوية، 
والتهرب الضريبي، 

وتمويل اإلرهاب لحماية 
سمعة المؤسسة 

المالية وضمان االمتثال 
للتنظيمات

إدارة مخاطر اإلقراض 
يجب على المؤسسات 

المالية إجراء أبحاث دقيقة 
على العمالء، بما في 

ذلك إنشاء ملفات تعريف 
للمخاطر وتعيين فئات 
المخاطر لتقليل االنتقاء 

العكسي وحاالت العجز عن 
السداد واالحتيال المالي

 فهم العميل
تمكين المؤسسات 

المالية من فهم مشروعية 
أنشطة عمالئها وهويتهم 

ومعامالتهم المالية 
لخدمتهم بشكل أفضل 

وإدارة المخاطر بحذر

تم إعداد هذا التقرير من قبل فنتك السعودية بالتعاون مقدمة
مع ديلويت كجزء من سلسلة تتطّرق إلى الفرص المتاحة 
في مجال 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.
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ما هو مبدأ اعرف عميلك وما هي الهوية الرقمية 
وما أهميتهما بالنسبة للمؤسسات المالية؟

بشكل عام، التعريف الرقمي هو طريقة آمنة تسمح للمؤسسات المالية بإثبات صحة هوية الفرد والتحقق 
منها من خالل القنوات الرقمية. يوجد حتى اآلن نوعان من أشكال التعريف الرقمي مستخدمان على نطاق 

واسع وهما:

تعريف تقنية البيومترية - تقوم على مسح بصمة اليدين أو قزحية 
العين أو الصوت أو الوجه أو جميعهم إلثبات صحة هوية الفرد

الرمز السري المشفر - إدخال مجموعة من األحرف واألرقام 
بتسلسل معّين للتحقق من هوية الفرد

ثالثة عوامل رئيسية تتيح استخدام التعريف الرقمي للخدمات المالية وهي: أ( أساس قانوني وبالتالي 
تعترف به الحكومة، ب( خاص بكل فرد و ج( يتوّفر على شكل رقمي. 

 سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول الهوية الرقمية ومعرفة العميل  |  
ما هو مبدأ اعرف عميلك وما هي الهوية الرقمية وما أهميتهما بالنسبة للمؤسسات المالية؟
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الكفاءة التشغيلية والكفاءة على مستوى التكاليف: إنشاء 
خصائص رقمية تمّكن المؤسسات المالية من تبسيط وأتمتة عدد 
من العمليات من خالل إزالة األخطاء البشرية في عمليات االمتثال 

المعقدة، على سبيل المثال: بإمكان خاصية التعرف على الوجه 
تقليل التكاليف التي تتكبدها البنوك على مستوى مركز االتصال 

من خالل تقليل عدد المكالمات الهاتفية المتعلقة بعدم التمكن من 
الدخول إلى الحسابات بسبب خطأ في كلمة المرور أو نسيانها

توليد اإليرادات: لدى المؤسسات المالية فرصة لزيادة إيراداتها 
ليس فقط من خالل المنتجات والخدمات التي ُحسنت بل أيًضا من 
خالل توفير تجربة محّسنة للعميل والمستخدم، على سبيل المثال: 

بإمكان الهوية الرقمية االرتقاء بتجربة العميل مع المؤسسات 
المالية وخلق نوع من االلتزام و احتمال تقديم توصيات إلى 

العمالء المحتملين

وفًقا للبنك الدولي، حوالى مليار شخص ال يمتلكون هوية رسمية ومن ضمن هذه المجموعة أفراد ال 
يستطيعون إثبات هويتهم، ويمتلك الماليين هوية يصعب التحقق منها أو إثبات صحتها ما يؤدي إلى 

إقصائهم من أي فرص عمل. 

ويشّكل عدم توّفر أي وثائق صحيحة عائًقا كبيًرا يحول دون استفادة األفراد من الخدمات المالية، وبالتالي 
فإن توسيع نطاق قبول الهوية الرقمية قد يعزز الشمول المالي لهذه المجموعة. 

ما هو مبدأ اعرف عميلك وما هي الهوية الرقمية 
وما أهميتهما بالنسبة للمؤسسات المالية؟

 سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول الهوية الرقمية ومعرفة العميل  |  
ما هو مبدأ اعرف عميلك وما هي الهوية الرقمية وما أهميتهما بالنسبة للمؤسسات المالية؟

يقوم التعريف الرقمي للمؤسسات المالية بتعزيز أداء المؤسسات المالية، باإلضافة إلى االرتقاء بمستوى 
العالقات مع العمالء والتأثير في المجتمعات التي تعمل فيها، من منظور تنظيمي، يقوم التعريف الرقمي 

بخفض التكاليف ورفع الكفاءة التشغيلية المحتملة، وفي الوقت ذاته يحد من المخاطر: 
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سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول الهوية الرقمية ومعرفة العميل  |  لماذا تعد مجاًل جاذًبا بالنسبة لرواد األعمال؟

1. نزاهة - هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
2. تومسون رويترز 

Signicat .3

لماذا تعد مجااًل جاذًبا بالنسبة لرواد األعمال؟

889 حالة
في عام 2020 تم اإلبالغ عن 889 حالة احتيال تزيد قيمتها عن 700 مليون 

ريال سعودي )أي 13 مليون دوالر أمريكي( من قبل نزاهة - هيئة الرقابة 
ومكافحة الفساد في المملكة1

يبلغ متوسط إنفاق البنوك  على االمتثال 
لمبدأ اعرف عميلك 60 مليون دوالر سنوًيا2  60

يتخلى %63 من عمالء البنوك عن طلباتهم 
نتيجة للعمليات المعقدة3  63% 

 مليار دوالر 
أمريكي

https://nazaha.gov.sa/ar-sa/mediacenter/news/pages/news1302.aspx
https://legal.thomsonreuters.com/en/insights/articles/cost-of-compliance-for-banks-with-new-cdd-rule
https://www.signicat.com/resources/btob2020launch
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لماذا تعد مجااًل جاذًبا بالنسبة لرواد األعمال؟

4. رؤية 2030 - وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي خطة التنفيذ 2020
5. البنك المركزي السعودي - الشمول المالي في المملكة 

 من السكان في المملكة العربية
السعودية لديهم حساب مصرفي

يمتلك حالًيا حوالي 24.4 مليون شخص في المملكة العربية السعودية 
حساًبا في البنك والذي يشكل %74 من السكان4، علًما أن البنك 

المركزي السعودي وضع هدًفا يتمثل بامتالك %90 من السكان حساًبا 
مصرفًيا بحلول عام 2030  5، مما يعني أن 11 مليون شخص إضافي 

سيمتلكون حساًبا مصرفًيا في عام 2030. 

 من السكان في المملكة العربية
السعودية لديهم حساب مصرفي

 90%
2030 74% 

2019

https://www.vision2030.gov.sa/sites/default/files/attachments/170719%20FSDP%20Program%20Book%2010%20May%202018%20English%20V3.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/news/pages/news28042019.aspx
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•  تحقيق التوازن بين االمتثال وتجربة العمالء، فعمليات التحقق من 
هوية العميل ومبدأ اعرف عميلك تتطلب تقديم المستندات يدوًيا 

والتحقق شخصًيا من الهوية وإجراءات مصادقة بطيئة ومرهقة، مما 
يؤدي إلى عملية انضمام طويلة للغاية وتستغرق الكثير من الوقت

•  ظهور أشكال متطورة من التزوير البيومتري بما في ذلك طباعة صور 
الوجه على أقنعة ثالثية األبعاد ومقاطع فيديو مزيفة، لذا ال بد 

من توفر تقنيات داخل المؤسسات المالية للكشف عن أي نوع من 
التزوير البيومتري، باإلضافة إلى مراقبة تقنية االحتيال المتطورة 

بشكل استباقي

•  تعد حماية وضبط البيانات الخاصة أمًرا بالغ األهمية ألي خدمة 
تستدعي الحصول على بيانات العميل الشخصية والبيانات 

الِبُيوغراِفية والبيانات البيومترية. كما ازدادت المخاطر التي تهدد 
السمعة بشكل ملحوظ نظًرا للمراقبة الشديدة من قبل وسائل 

 اإلعالم والجمهور تجاه الشركات التي تشارك في فضائح 
خرق البيانات 

•  التعرض النتهاكات االمتثال أو آلثار سلبية على األعمال مثل السرقة 
والتخريب في غياب حلول التحقق من الهوية الفوري وعدم القدرة 

على التكيف بسرعة مع التغيرات التنظيمية

•   احتمالية حدوث األخطاء والتأخيرات بسبب ضعف إدارة الوثائق، 
وفرض قيود على استخدام التقنية، واالعتماد على األعمال الورقية 

•  فرص تحقيق اإليرادات محدودة، حيث تتطلب عمليات االنضمام 
والتحديث الدوري وجود عدد كبير من األيدي العاملة التي يمكنها 

 عوًضا عن ذلك أن تركز على فرص األعمال وإدارة العالقات ب
صورة مختلفة

يجب على المؤسسات المالية االمتثال لألنظمة المتزايدة التي تختلف من دولة إلى أخرى، وتتراوح هذه األنظمة 
بين مكافحة غسل األموال واالحتيال وتمويل اإلرهاب إلى خصوصية البيانات وحماية بيانات العمالء الشخصية.

ُتعطل العمليات اليدوية التي تستغرق وقًتا طوياًل كفاءة المؤسسات المالية في جمع وتأهيل وتخزين وحماية 
ومراقبة وفحص معلومات العمالء بسبب. تتضمن آثار هذه التحديات على المؤسسات المالية وعمالئها ما يلي:

سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول الهوية الرقمية ومعرفة العميل  |  ما هي التحديات الحالية؟ 

ما هي التحديات الحالية؟ 
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•  خفض التكلفة واأليدي العاملة المتعلقة بإجراء عمليات التحقق، 
وزيادة الربحية خصوًصا في خدمة العمالء من فئة الدخل المنخفض

•  توحيد البيانات والتحليالت لتوفير رؤية واضحة حول العمالء وتمكين 
الفحص االئتماني واتخاذ القرارات بكفاءة وفعالية

•  القدرة على مكافحة انتحال الشخصية من خالل التعرف على الوجه 
)استخدام الذكاء االصطناعي المتكامل للتحقق من أن المستخدم 
على قيد الحياة، على سبيل المثال: الكشف عن عدد مرات رمش 

العين( لتقليل احتمال تزوير الهويات

•  دمج وتسوية البيانات من مختلف المصادر إلنشاء مصدر واحد 
للمعلومات الصحيحة  من خالل استخدام نهج ال مركزي قائم على 

قواعد البيانات المتسلسلة / تقنية السجالت الموزعة لتطبيق 
الهوية الرقمية ومبدأ اعرف عميلك

•  أتمتة تحديثات الحسابات خالل مراحل التحديث الدورية واالستفادة 
من الذكاء االصطناعي لتحديد الملفات الخطرة والفئات الخطرة من 

العمالء بهدف تقليل االحتيال

•  أتمتة عملية جمع مستندات التحقق من هوية العمالء وتقييمها 
وحفظها من خالل أتمتة العمليات اآللية، ما يمّكن العمالء من 

االنضمام على نحو أسرع ويقّلل الحاجة إلى األيدي العاملة

يمكن للمؤسسات المالية االستفادة من حلول التقنية المالية المختلفة مثل تقنية اعرف عميلك اإللكترونية وقواعد 
البيانات المتسلسلة والتي من شأنها أن تحافظ وتحدث نقلة تطويرية للهوية الرقمية وعملية التحقق من العميل، 

وذلك لضمان االمتثال للتنظيم، وتحسين تجربة العمالء وتجنب المخاطر المتعلقة بالسمعة. تشمل الفوائد التي 
قد تحصل عليها المؤسسات المالية من استخدام حلول التقنية المالية المتخصصة في عمليات تحديد الهوية 

ومعرفة العميل ما يلي:

سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول الهوية الرقمية ومعرفة العميل  |  كيف بإمكان حلول التقنية المالية مواجهة التحديات؟

كيف بإمكان حلول التقنية المالية مواجهة التحديات؟
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سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول الهوية الرقمية ومعرفة العميل  |  اعتبارات نموذج األعمال 

تحسين عملية انضمام العمالء

تخسر البنوك في جميع دول العالم ومن بينهم السعودية نسب كبيرة من 
العمالء نتيجة لعملية النضمام المعقدة، وفي هذه الحالة بإمكان حلول 

التقنية المالية أن تساعد البنوك على تحسين عملية انضمام العمالء من 
خالل: ابتكار حلول تعمل على محاكاة تجربة انضمام العميل، وتطوير واجهات 
برمجة تطبيقات مع قواعد بيانات تساعد البنوك على التحقق من المعلومات 
المقدمة، وتوفير وسائل اتصال تبقي العمالء على اطالع بطلباتهم وغيرها.

برنامج عربي للتعرف على الصوت

تستخدم برامج التعرف على الصوت كأداة لتأهيل العمالء والتحقق من هويتهم، 
ويجب على برامج التعرف على الصوت أن تكون قادرة على التقاط األصوات 

واللهجات المحلية، لذلك هناك حاجة إلى تطوير برنامج عربي للتعرف على 
الصوت كي تستفيد منه المؤسسات المالية المحلية.

اعتبارات نموذج األعمال

نماذج األعمال التي يجب أخذها في االعتبار  في سوق 
المملكة العربية السعودية
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أدوات تحليل البيانات لتحليل البيانات المحلية

تجمع المؤسسات المالية خالل عملية النضمام البيانات المتعلقة بالعمالء 
المحتملين وغالًبا ما تحتاج إلى تقييمهم يدوًيا قبل الموافقة على طلباتهم، 

وفي هذه الحالة من الضروري اعتماد حلول التقنية المالية التي تستطيع تحليل 
البيانات )خصوًصا البيانات المحلية التي تم جمعها والتي قد تكون باللغة 

اإلنجليزية أو العربية( وتزويد الموظفين المسؤولين عن المتثال بلمحة عامة 
مع طريقة لتقدير درجات المخاطر أو اإلبالغ عن نقاط البيانات العالية الخطورة 

التي يجب التحقق منها أكثر. 

التحقق من قواعد البيانات المحلية

يجب على المؤسسات المالية خالل عمليات التأهيل التحقق من العمالء 
المحتملين مقارنة مع قواعد البيانات التي يمكنها الوصول إليها للتأكد من أن 

العمالء ليسوا متورطين في أي أنشطة إجرامية أو عالية الخطورة. لدى العمالء 
في المملكة العربية السعودية عدد كبير من البيانات غير الرسمية التي يمكن 

الوصول إليها نتيجة لستخدامهم وسائل التواصل الجتماعي، وبالتالي بإمكان 
المؤسسات المالية الستفادة من حلول التقنية المالية التي تجمع المعلومات 

من قواعد بيانات تعود لطرف خارجي وتدمجها مع البيانات غير الرسمية التي تم 
التوصل إليها من خالل وسائل التواصل الجتماعي لتزويد المؤسسات المالية 

بلمحة أكثر دقة عن العمالء المحتملين.  

تحديد العمالء على وسائل التواصل االجتماعي

ُيعد سوق المملكة العربية السعودية أحد أكبر األسواق على مستوى مواقع 
التواصل الجتماعي، ما يعني أن ذلك يوفر بيانات مهمة عن األفراد لذا بإمكان 

شركات الفنتك ابتكار حلول تستخدم البيانات المتاحة على مواقع التواصل 
الجتماعي لدعم المؤسسات المالية في عملية تحديد العمالء والتعريف الرقمي.

سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول الهوية الرقمية ومعرفة العميل  |  اعتبارات نموذج األعمال 

نماذج األعمال التي يجب أخذها في االعتبار  في سوق 
المملكة العربية السعودية
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سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول الهوية الرقمية ومعرفة العميل  |  دراسات الحالة

 قمنا بتحديد شركات الفنتك الرائدة في تقديم حلول معرفة العميل في 
 كافة أنحاء العالم والمتوائمة مع التنظيمات في المملكة العربية السعودية 

والتي بإمكان رواد األعمال المهتمين بها االستفادة منها.

يتبع تسعير حلول معرفة العميل نموذجين أساسيين، بما في ذلك:

•  الرسوم القائمة على االشتراك - تدفع المؤسسات المالية رسوم االشتراك السنوية بناًء على 
الباقة المحددة من حلول معرفة العميل المقدمة

•  الرسوم القائمة على البيانات - تدفع المؤسسات المالية على أساس كتل البيانات المطلوبة 
مثل كتل البيانات المالية، وتسعر الكتل بناًء على أهميتها للمؤسسة المالية.

يقدم الجدول أدناه لمحة عامة شاملة عن خلفيات شركات الفنتك الرائدة في حلول معرفة العميل 
وعروض القيمة المقترحة والعمالء المستهدفين ونماذج التسعير المستخدمة:

دراسات الحالة

Fenergo 

16
Jumio 

17
صفحة صفحة

Trulioo 

13
Onfido

14
Tink

15
صفحةصفحةصفحة
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سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول الهوية الرقمية ومعرفة العميل  |  دراسات الحالة

 ما هي مهمتها؟
مخصصة لوضع إطار من 

الثقة الرقمية وتطوير أفضل 
ممارسات الخصوصية، 

والشمول المالي المتقدم.

 كيف بدأ نموها؟
•  معدل نمو لثالث سنوات 

بنسبة 503٪
•  تعد من بين أكبر 100 شركة 
متنامية في كندا لعام 2020

 ما هو نموذج تسعيرها؟
نموذج فريميوم وتسعير 

متعدد المستويات.

 بيانات:
•  تخدم أكثر من 195 دولة 

•  330 مليون شركة ُمنضمة
 •  5 مليار شخص استفادوا 

من الخدمة

  Trulioo :دراسات الحالة

 ما الخدمة التي تقدمها؟
التحقق الفوري والسريع من 

العمالء من خالل واجهة برمجة 
تطبيقات واحدة

 ما مقدار التمويل الذي تلقته؟
جمعت الشركة 96.6 مليون 

دوالر أمريكي من المستثمرين، 
 Goldman Sachs من ضمنهم

 Americanو Growth Equity
 Citiو Express Ventures

Ventures

 ما هو عرض القيمة 
 المقترحة؟

•  تلبية متطلبات اعرف عميلك
 •  تحقيق االمتثال لمكافحة 

غسل األموال
•  التخفيف من خطر تزوير الهوية
•  التقليل من خسارة عن العمالء

•  تحفيز اكتساب العمالء

 من هم عمالؤها؟ 
المؤسسات المالية



سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول الهوية الرقمية ومعرفة العميل  |   

 ما هي مهمتها؟
إيجاد فرص لألشخاص 

لالتصال بالخدمات المفضلة 
لديهم والكشف عن عمليات 
الخداع وتمكين المستخدمين

 ما مقدار التمويل الذي تلقته؟
جمعت 100 مليون دوالر 

 TPG أمريكي في جولة بقيادة
Growth، كما شارك كل من 

 M12و Salesforce Ventures
Capital من مايكروسوفت 

وغيرهما. يبلغ إجمالي 
استثمارات الشركة اآلن ما يزيد 

عن 200 مليون دوالر أمريكي 
 Salesforce بتمويل من

 M12 Capitalو Ventures
التابعة لمايكروسوفت وجامعة 

أكسفورد وغيرهم.

 كيف بدأ نموها؟
•  نمو الزيارات الشهرية 

للموقع اإللكتروني بنسبة 
20.22٪

•  نمو المبيعات العالمية 
لبرنامج التحقق من الهوية 
الرقمية البيومترية بنسبة 
٪82 خالل الربع األخير من 

عام 2020
•  بلغت نسبة معدل النمو 
بواقع ٪3,857 خالل أربع 

سنوات
 •  نمو اإليرادات بنسبة 

٪130 من عام آلخر

 من هم عمالؤها؟
المؤسسات المالية

 ما هو نموذج تسعيرها؟
يتطلب االتصال بمزود الخدمة 

لمزيد من التفاصيل

 بيانات:
•  200 موظف

•  أكثر من 1500 عميل
•  مجموع 2 من الملكية 

الفكرية 
•  تستخدم 71 منتًجا تقنًيا )بما 
 Google Analytics في ذلك

 Microsoft و G Suite و
 Oracle Data و Office 365

Cloud و Stripe وغيرها(
ما هو عرض القيمة 

 المقترحة؟
•  كشف عمليات االحتيال

•  تلبية متطلبات اعرف عميلك
•  تحقيق االمتثال لمكافحة 

غسل األموال
•  زيادة الثقة واالحتفاظ على 

منصة العمالء
•  قائمة على السحابة وقابلة 

للتطوير

 ما الخدمة التي تقدمها؟
استخدام تقنية قائمة على الذكاء 

االصطناعي لتقييم ما إذا كانت 
الهوية أصلية أم مزورة

    Onfido :دراسات الحالة

سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول الهوية الرقمية ومعرفة العميل  |  دراسات الحالة
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 ما مقدار التمويل الذي تلقته؟
جمعت أكثر من 308 مليون 
دوالر حتى اآلن مع الجولة 

األخيرة بقيادة المستثمر الجديد 
 Dawn و Eurazeo Growth

 PayPal مع مشاركة ، Capital

 ما الخدمة التي تقدمها؟
تقديم األدوات التي تسمح 

ألي شخص - من البنوك 
الكبرى وشركات التقنية المالية 

إلى الشركات الناشئة - ببناء 
مستقبل الخدمات المالية في 

جميع أنحاء أوروبا

 بيانات:
•  370 موظف

•  أكثر من 250 مليون عميل 
في أكثر من 14 سوق

•  أكثر من 10 مليار معاملة 
تتم معالجتها سنوًيا

 كيف بدأ نموها؟
استحوذت على منصة 

 Eurobits و Instantor تجميع
 OpenWrks و Technologies

في عام 2020

 ما هو نموذج تسعيرها؟
تسعير بحسب الميزة

 ما هي مهمتها؟
تأسست بهدف إحداث تغيير 

بقطاع البنوك من خالل 
بناء أقوى منصة مصرفية 

مفتوحة في أوروبا

Ventures و HMI Capital و 
 ABN AMRO و Heartcore

Ventures و Poste Italiane و 
 Opera Tech و BNP Paribas

 Ventures

 من هم عمالؤها؟
المؤسسات المالية وعمالء 

البنوك والمطورين

ما هو عرض القيمة 
 المقترحة؟

•  بيانات حقيقية ورؤية ذكية 
لتسجيل االئتمان ومنع 

االحتيال
•  تحقق فوري من الهوية 

قائم على السحابة وقابل 
للتطوير

سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول الهوية الرقمية ومعرفة العميل  |  دراسات الحالة

      Tink :دراسات الحالة
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 ما هي مهمتها؟
تمكين المؤسسات المالية 

من تقديم تجربة عمالء 
رقمية أسرع ومتوافقة 
مع تحقيق رؤية واحدة 

للعميل عبر مختلف القنوات 
والمنتجات وخطوط األعمال 

والسلطات القضائية

 ما هو عرض القيمة المقترحة؟
•  ضمان تلبية متطلبات 

االمتثال التنظيمي وإدارة 
بيانات الكيانات

•  تقليل وقت عملية االنضمام

 بيانات:
•  26 من بين أول 50 بنًكا 

Fenergo تستخدم
•  تقليل وقت عملية 

االنضمام بنسبة 82%
•  توفير %34 في تكلفة 

التدقيق
•  %30 عائد االستثمار على 

التقنية
•  850 موظف

  كيف بدأ نموها؟
•  زيادة بنسبة ٪21 في 

اإليرادات السنوية
•  انضمام عمالء عالميين 

رئيسيين إلى قائمتها في 
العام الماضي، وتضم 

القائمة  أكثر من 75 عمياًل 
 Anglo Gulf من ضمنهم

 Royal Bankو Trading Bank
 First Abuو of Canada

 Exosو Tricorو Dhabi Bank
Mizuhoو Financial

•  ضاعفت إنفاقها على البحث 
والتطوير خالل السنة المالية 
إلى ما يقرب 24 مليون دوالر

•  زاد عدد الموظفين بنسبة 
٪44 في السنة المالية 2020 
كما قامت بالتوظيف في 14 

مكتب حول العالم

 من هم عمالؤها؟
المؤسسات المالية

 ما هو نموذج تسعيرها؟
نموذج فريميوم، كما يتطلب 
االتصال بمزود الخدمة لمزيد 

من التفاصيل

سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول الهوية الرقمية ومعرفة العميل  |  دراسات الحالة
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        Fenergo :دراسات الحالة

ما مقدار التمويل الذي 
 تلقته؟

جمعت حوالي 155 مليون 
دوالر أمريكي حتى اآلن، 
مع داعمين من ضمنهم 

 BNP :االستراتيجيين، مثل
 Ergoو Investecو Paribas
 ABNو Insight Partnersو

DXC Technologyو AMRO

 ما الخدمة التي تقدمها؟
تقليل مدة التعامل مع 

العميل الشاملة لضمان 
االمتثال
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 بيانات:
•  أكثر من 200 مليون هوية تم 

التحقق منها
•  320 موظف

•  التحقق من أوراق االعتماد 
الصادرة من أكثر من 200 دولة

 ما هي مهمتها؟
تمكين العمالء من مكافحة 

االحتيال، والحفاظ على 
االمتثال التنظيمي، وتسريع 

عملية انضمام العمالء 
المميزين.

 ما الخدمة التي تقدمها؟
هوية موثوقة مدعومة 

بالذكاء االصطناعي كخدمة 
تساعد في التحقق من 
هويات العمالء الفعلية

 ما مقدار التمويل الذي تلقته؟
جمعت 55.4 مليون دوالر 

أمريكي حتى اآلن 

  كيف بدأ نموها؟
•  ارتفاع اإليرادات السنوية 

المتكررة بنسبة 289٪
• أدى تحول اتجاهات السوق 

إلى الخدمات الصحية عن 
ُبعد، ودمج الحسابات الجديدة 

عن ُبعد إلى مكاسب كبيرة 

ما هو عرض القيمة 
 المقترحة؟

•  تقليل وقت عملية 
االنضمام

•  ضمان االمتثال التنظيمي
•  تحسين التحويالت

•  تبسيط عمليات المصادقة

في نمو األعمال الجديدة، 
كالهما نما بنسبة تزيد عن 

٪100 من عام آلخر
•  أصبحت مبادرات التحول 

الرقمي ضرورة اقتصادية 
في ظل جائحة كوفيد19-، 

مما أدى إلى ازدياد عدد 
العمالء باإلضافة إلى 
 المبيعات قياسية في 

الربع األخير
•  استحوذت  في عام 2019 

على منصة AML التابعة 
 Beam Solutions لشركة

لتقديم أول آلية تحقق 
كاملة مطابقة لمعايير 

end-to-( االلتزام واآلمان
end( للتحقق من الهوية 

واالمتثال

 من هم عمالؤها؟
بنوك التجزئة

 ما هو نموذج تسعيرها؟
•  26 من بين أول 50 بنًكا 

Fenergo تستخدم
•  تقليل وقت عملية االنضمام 

بنسبة 82%
•  توفير %34 في تكلفة التدقيق

•  %30 عائد االستثمار على 
التقنية

•  850 موظف

سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول الهوية الرقمية ومعرفة العميل  |  دراسات الحالة

          Jumio :دراسات الحالة
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سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول األمن السيبراني في المملكة العربية السعودية  |  التنظيم

التنظيم

كيف ُتنظم حلول الهوية الرقمية حالًيا في 
المملكة العربية السعودية؟

بإمكان شركات الفنتك استخراج سجل تجاري على الفور من وزارة التجارة وبدء 
العمليات بمجرد استالم السجل التجاري، إذ ال تخضع الشركات المقدمة لحلول 
الهوية الرقمية لتنظيم البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية طالما 

أنها تقدم حلولها لجهات منظمة، ومع ذلك عليها االمتثال لألنظمة القائمة 
مثل النظام الذي يتعلق باستخدام ونقل البيانات المالية.  

أقرت السلطات في المملكة العربية السعودية بإمكانية استخدام التعريف 
اإللكتروني بموجب القانون من خالل خطة الهوية اإللكترونية الوطنية. تشمل 

بطاقات الهوية معلومات رقمية خاصة بصاحب البطاقة مثل المعلومات 
السكنية وصورة الوجه وبصمات األصابع

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

ابتكار حلولها لعمليات مبدأ اعرف عميلك 
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


سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول الهوية الرقمية ومعرفة العميل  |   

19  |  فنتك السعودية - جميع الحقوق محفوظة © 2021

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.
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