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مقدمة

ما هو التأمين ولماذا تحتاجه  الشركات واألفراد؟

التأمين هو أن يتلقى األفراد أو الشركات حماية مالية أو تعويضات من شركة التأمين ضد المخاطر أو الخسائر 
ا مقابل رسوم  التي قد تواجهها من خالل التأمين )على سبيل المثال، قد تقّدم شركة التأمين تأميًنا صحيًّ

محّددة، وإذا احتاج الفرد إلى عالج طبي تتكّفل شركة التأمين بتغطية التكاليف(. إن حلول التقنية المالية في 
مجال التأمين )ويشار إليها أيًضا باسم حلول تقنية التأمين( تستخدم التقنية ونماذج األعمال الجديدة لدفع 

البتكار في مجال التأمين. في ما يلي أمثلة محددة عن سبب قيام الشركات واألفراد بالحصول على تأمين:

تم إعداد هذا التقرير من قبل فنتك السعودية بالتعاون 
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.

الشركات - يغطي المخاطر المالية 
المتمثلة في دفع مبالغ كبيرة 
من األموال الخاصة عن أضرار 

الممتلكات أو مطالبات بالتعويض، 
وذلك عبر تسهيل المدفوعات من 

خالل عقد محدد بمبلغ التأمين، 
وحماية التدفقات النقدية للشركة.

األفراد - يمكن لألفراد االستفادة من 
العقود المحددة بمبلغ التأمين لتقليل 
الخسارة المالية الناجمة عن األمراض، 

والكوارث، والحوادث، واألضرار، 
والسرقة.
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1. تقرير سوق التأمين السعودي الصادر عن البنك المركزي السعودي 2019
Insurance Pulse Quarterly Saudi Arabia - KPMG .2

Middle East Insurance Review .3

لماذا تعد مجاًل جاذًبا بالنسبة لرواد األعمال؟

المنهج الحالي السائد في السوق السعودي في ما يتعلق بالجهات 
المزّودة بالتأمين هو:  

•  ظلت نسبة الخسارة اإلجمالية مستقرة، حيث قابلت التحسينات في نسبة الخسارة للتأمين الصحي، 
بزيادة في نسبة الخسارة في التأمين على السيارات1

•  تقّدم معظم شركات التأمين تأميًنا صحًيا وتأميًنا على السيارات، فهذان التأمينان إلزاميان

37.89
يعد سوق المملكة العربية السعودية أحد أكبر أسواق التأمين امتثاًل للشريعة 

اإلسالمية في العالم، وشهد قطاع التأمين في المملكة نمو بنسبة ٪8 في عام 
2019 والذي يشكل أول ارتفاع خالل الثالث سنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي 

أقساط التأمين المكتتبة 37.89 مليار ريال سعودي.1  

ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة ٪5.3 في 
النصف األول من عام 2020 مقارنة بالنصف األول من 

عام 22019  
5.3%

ارتفع إجمالي

تكّبدت حوالي %23 من شركات التأمين الكثير من 
الخسائر في عام 2020، ولذلك هي بحاجة إلى حلول 

فّعالة تساعدها على تحسين مستوى ربحّيتها3
23%

 مليار ريال 
سعودي

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Insurance/Publications/Insurance_Market_Report_2019_Arabic.pdf
https://home.kpmg/sa/en/home/insights/2020/09/insurance-pulse-quarterly.html
https://www.meinsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article?id=73368&Type=MiddleEast
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متوسط منظمة التعاون 
القتصادي والتنمية:

بلغت كثافة التأمين للفرد في السعودية 1,107 رياًل سعودًيا 
في عام 42019، وهو مبلغ أقل بكثير من متوسط منظمة 

التعاون القتصادي والتنمية الذي بلغ 13,612 رياًل سعودًيا:

13,612

  كثافة التأمين للفرد في 
السعودية في عام 2019:

1,107
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رياًل سعودًيارياًل سعودًيا

4. تقرير سوق التأمين السعودي الصادر عن البنك المركزي السعودي 2019

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Insurance/Publications/Insurance_Market_Report_2019_Arabic.pdf


ما هي التحديات الحالية؟

التحديات التي يواجهها العمالء

•  الفتقار ألدوات المقارنة: في حين أن شركات 
التأمين قد تغطي المجالت نفسها )على سبيل 
المثال التأمين الصحي والتأمين على السيارات(، 

غير أنها تقدم شروًطا وأسعاًرا مختلفة قليًل، إل أنه 
يصعب على المستهلكين مقارنة مختلف منتجات 

التأمين لختيار األنسب. 

•  تجربة سيئة للعمالء: غالًبا ما تستغرق عمليات تأهيل 
العملء وطلباتهم وقًتا طويًل وتكون معّقدة، ما 

يجعل تجربة العملء سيئة.

•  شرائح من العمالء ل تتلّقى خدمات كافية: في 
بعض األحيان قد ل تقدم شركات التأمين خدمات إلى 
شرائح معّينة من العملء أو قد تقّدم  بعض الخدمات 
ولكنها غير كافية. وقد يعود سبب ذلك إلى أن شركات 

التأمين تعتبر هذه الشرائح مرتبطة بمخاطر مرتفعة أو 
أنها تعمل في مجالت متخصصة ل تغطيها شركات 

التأمين هذه.

•  اإلفراط في التأمين: تفرض بعض شركات التأمين 
على العميل الحصول على منتجات التأمين لمّدة عاٍم 
كامٍل في الوقت الحالي حتى وإن لم يكن بحاجة إليها 

)مثل التأمين على السفر والتأمين على السيارات( 
وبالتالي، يكون قد دفع مبلًغا يفوق مّدة التأمين التي 

هو بحاجة إليها فعًل.
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ما هي التحديات الحالية؟

•  الضغط على مستوى الربحية: سجلت ٪23 من 
شركات التأمين في المملكة العربية السعودية خسائر 

في النصف األول من عام 52020، وبالتالي تواجه 
شركات التأمين هذه ضغوًطا متزايدة لزيادة إيراداتها، 

أو خفض تكاليفها، أو كلهما.  

•  التكّيف مع عصر تعدد القنوات: أصبح العملء يبحثون 
عن خدمات رقمية، لذلك ل بّد أن تعمل شركات 

التأمين على توفير هذه الخدمة لتكون قادرة على 
التفاعل مع العملء من خلل قنوات متعددة.

•  الفتقار إلى قرارات القائمة على البيانات: قد 
تمنع األنظمة القديمة شركات التأمين من استخدام 

البيانات التي تجمعها بشكل فعال بهدف تحسين 
القرارات التشغيلية التي تتعلق بالشرائح التي يجب 

التركيز عليها وتسعير مخاطر العملء وغيرها. 

  التحديات التي تواجهها شركات التأمين
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Middle East Insurance Review .5

https://www.meinsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article?id=73368&Type=MiddleEast
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كيف بإمكان حلول تقنية التأمين مواجهة التحديات؟

•  مواقع لمقارنة عروض التأمين: مواقع مقارنة تجمع 
منتجات التأمين التي تقّدمها جهات مختلفة لتمكين 

العملء من مقارنة منتجات التأمين المختلفة.

•  جهات تقّدم خدمات تأمين رقمية: شركات تأمين 
رقمية بالكامل تمّكن العملء من شراء وتجديد 

ومعالجة أي طلب رقمًيا. 

•  تأمين  لفترة محددة Pay As You Go: منتجات تأمين 
يتم شراؤها للفترة التي يحتاجها العميل، فعلى 

سبيل المثال، يستطيع العميل أن يطلب تأميًنا بشكل 
يوّمي أو بالساعة.  

•  حلول تأمين متخصصة: حلول تأمين تلبي احتياجات 
شرائح محددة من العملء الذين ل تقّدم لهم شركات 
التأمين العادية جميع الخدمات التي هم بحاجة إليها. 

•  تجميع بوليصات التأمين: حلول تسمح للعملء بجمع 
مختلف بوليصات التأمين في لوحة متابعة واحدة.

حلول تقنية التأمين الخاصة بالعمالء
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حلول تقنية التأمين الخاصة بشركات التأمين

 •  األتمتة: تزيد العمليات واألنظمة المؤتمتة من 
سرعة الخدمات وتخَفض التكاليف التشغيلية

•  استخدام البيانات لتحسين العمليات: استخدام 
البيانات والتعلم اآللي لتحسين العمليات مثل تقييم 

المخاطر بدقة أكثر، ومقارنة طرق معالجة الطلبات، 
وتقديم خدمات للعمالء أكثر تخصيًصا وغيرها.

•  رقمنة العروض: رقمنة عمليات شراء التأمين 
والطلبات بهدف تحسين تجربة العمالء.

سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول التأمين في المملكة العربية السعودية  |  كيف بإمكان حلول تقنية التأمين مواجهة التحديات؟
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اعتبارات نموذج األعمال

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

أدوات تحليل البيانات الخاصة بشركات التأمين

تجمع شركات التأمين كمّيات كبيرة من البيانات إل أنها قد ل تستخدمها بشكل 
فعال لتحسين عملياتها وتوزيعها. بإمكان حلول تقنية التأمين ابتكار أدوات 

لتحليل البيانات والتي من الممكن أن تستخدمها شركات التأمين مثل شركات 
التأمين الصحي فتقوم بتحليل تكاليف العالج في المستشفى لعدد من 

الطلبات وتستخدم التعلم اآللي لمقارنتها بالطلبات التي تلّقتها. 

تقييم مخاطر وسائل التواصل الجتماعي 

يعد سوق المملكة العربية السعودية أحد أكبر األسواق على مستوى مواقع 
التواصل الجتماعي، ما يعني توفر بيانات مهمة عن األفراد بإمكان شركات تقنية 

التأمين استخدامها لتحسين ملفات تعريف المخاطر الخاصة باألفراد، وسيمّكن 
ذلك شركات التأمين من تحسين أسعار منتجات التأمين التي تقّدمها. 
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قواعد البيانات المتسلسلة ألتمتة عمليات معالجة الطلبات

تعالج شركات التأمين العديد من الطلبات يدوًيا في الوقت الحالي، األمر الذي يعد 
مكلًفا ويستغرق الكثير من الوقت، وفي هذه الحالة يمكن استخدام عقود قواعد 

البيانات المتسلسلة الذكية ألتمتة عملية الدفع بناًء على معايير محددة )على سبيل 
المثال في حال تأخرت رحلة طيران، يمكن تسوية الطلب تلقائًيا بناًء على معلومات 

ترتبط بمدة التأخير(.   

تأمين النظير للنظير

قد تطلب بعض الشركات أو األفراد في المملكة العربية السعودية تأميًنا 
متخصًصا، إل أن وجود عدد محدود من شركات التأمين في المجالت المتخصصة 

يؤدي إلى ارتفاع أقساط التأمين، وفي هذه الحالة بإمكان تقنية التأمين تطوير منتج 
جماعي، فتتقدم مجموعة من الشركات أو األفراد بطلب للستفادة من بوليصة 

تأمين بشكل مشترك، وفي حال كان ملف تعريف المخاطر في المجموعة أقل من 
متوسط مستوى المخاطر في المملكة العربية السعودية فمن المرجح أن تكون 

أقساط التأمين أقل. 

تجميع منتجات التأمين

يعد الحصول على التأمين الصحي والتأمين على السيارات إلزامي في المملكة 
العربية السعودية، ومعظم شركات التأمين تقّدم منتجات تأمين ترتبط بهذين 

المجالين. بإمكان حلول تقنية التأمين مساعدة العملء على جمع معلومات عن 
منتجات تأمين مختلفة وتقديم المشورة إلى المستخدمين بشأن أفضل حل للتأمين 

وذلك بناًء على ظروفهم واحتياجاتهم. 

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

سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول التأمين في المملكة العربية السعودية  |  اعتبارات نموذج األعمال
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دراسات الحالة

يستعرض الجدول أدناه لمحة عامة وشاملة عن خلفيات شركات تقنية 
التأمين الرائدة على مستوى العالم والتي توّفر خدمات تشمل عروض 
القيمة المقترحة والعملء المستهدفين ونماذج التسعير المستخدمة. 

Tractable

16
Kasko

17

Bayzat

13
صفحة

صفحةصفحة

Acko

14
Hippo

15
صفحةصفحة
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 من هم عمالؤها؟
الشركات واألفراد

 ما هو نموذج تسعيرها؟
تسعير بحسب الميزة

 ما هو عرض القيمة المقترحة؟
•  مقارنة فورية للتسعير ألكثر 
من 100 بوليصة في أقل 

من دقيقتين
•  تقليل وقت إجراء المعاملت 

بأكثر من 50%
•  توفير %20 من التكاليف 
المرتبطة بوثيقة التأمين 

الصحي

 كيف بدأ نموها؟
•  تسجيل حوالي 1,000 شركة 

و 30,000 موظف في 
Bayzat حتى اآلن

•  تخطط الشركة الناشئة 
لتمويل تطوير منتجاتها 

والتوسع في السوق من 
خلل مرحلة التمويل ب وبناء 

حلولها المحلية على منصة 
Bayzat Benefits لتلبية 
احتياجات الشركات في 

اإلمارات العربية المتحدة؛ 

 ما مقدار التمويل الذي 
 تلقته؟

جمعت 31 مليون دولر 
أمريكي، وتخطط لستخدام 

العائدات األخيرة للستثمار في 
التقنية وتجربة العملء

بما في ذلك إطلق حلول 
التقنية المالية المبتكرة 

ألصحاب العمل والموظفين

 ما الخدمة التي تقدمها؟
التأمين الصحي

 ما هي مهمتها؟
تأسست بهدف تسهيل طريقة 

العمل، حيث مكنت الشركات 
من جعل أعمالها آلية في كل 

من األعمال التالية: الموارد 
البشرية، وكشوف المرتبات، 

ومزايا الموظفين، والتأمين

Bayzat :دراسات الحالة
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من هم عمالؤها؟
أصحاب السيارات
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 ما مقدار التمويل الذي تلقته؟
جمعت 107 ماليين دولر 

أمريكي من خالل الشركاء من 
 Accelو RPS Ventures ضمنهم

 TechPro Venturesو SAIFو 
Amazonو

 ما الخدمة التي تقدمها؟
تقدم للعمالء خدمة التأمين 

الصحي والتأمين على السيارة / 
 الدراجة والتأمين الصحي 

لكوفيد - 19

 ما هي مهمتها؟
 تأسست بهدف تقديم خدمات 

من خالل منتجات رقمية 
وسهلة الستخدام للسائقين 

وغيرهم في قطاع النقل

 كيف بدأ نموها؟
 •  بدأت في عام 2016 

كأول شركة تأمين رقمية 
في الهند، وتعد حالًيا 

أسرع شركة تأمين نمًوا 
في البالد

•  ازداد عدد الموظفين من 
6 موظفين إلى أكثر من 

400 موظف اآلن
•  ازدادت عدد الزيارات 

شهرية للموقع 
اإللكتروني بنسبة 72.98٪
•  ازداد نمو اإليرادات بواقع 

 6 أضعاف من 2019 
إلى 2020

 •  سجلت أكثر من 20 
مليون عميل

•  قامت بالتأمين على أكثر 
من 200.000 سيارة

 ما هو عرض القيمة 
 المقترحة؟

•  أسعار تأمين منخفضة
•  عمليات آلية وليس ورقية

•  مطالبات سريعة

ما هو نموذج تسعيرها؟
تسعير بحسب الميزة
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ما هو عرض القيمة 
 المقترحة؟

•  يمكن للعميل الحصول 
على عرض سعر في أقل 

من 60 ثانية
•  عمليات آلية

 كيف بدأ نموها؟
•  شهدت نمًوا هائًل حيث بلغ 

إجمالي األقساط المكتتبة 
270 مليون دولر أمريكي، 
بزيادة سنوية بنسبة 140٪ 

•   في الربع الرابع من عام 
2020، زادت مبيعاتها 

بنسبة ٪60 من عام آلخر

•  نهج استباقي عن طريق 
استخدام األجهزة المنزلية الذكية

 •  خدمات مبسطة تركز على 
تجربة العملء 

 من هم عمالؤها؟
أصحاب المنازل والمستأجرون

 ما هي مهمتها؟
توفير تأمين أفضل على 

المنازل لمّلك المنازل

 ما هي الخدمة التي تقدمها؟
التأمين على المنازل

 ما مقدار التمويل الذي تلقته؟
أغلقت جولة استثمارية بقيمة 

 350 مليون دولر أمريكي 
بعد أكثر من أربعة أشهر فقط 

من قيام الشركة بجمع 150 
 مليون دولر أمريكي من 
 مرحلة التمويل هـ والتي 

رفعت تقييمها إلى 1.5 مليار 
دولر أمريكي

 ما هو نموذج تسعيرها؟
تسعير بحسب الميزة

 Hippo :دراسات الحالة
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 من هم عمالؤها؟
شركات التأمين

 ما هو نموذج تسعيرها؟
تسعير بحسب الميزة

 ما هو عرض القيمة المقترحة؟
•  استخدام الذكاء الصطناعي 

لمراجعة المطالبات وتقدير 
األسعار

•  أتمتة العمليات القديمة 
المعقدة

 ما مقدار التمويل الذي تلقته؟
جمعت ما يقرب 60 مليون 
دولر أمريكي من التمويل 

وضخت 25 مليون دولر 
أمريكي في آخر جولة من 

المرحلة ج

 ما الخدمة التي تقدمها؟
التأمين ضد حوادث 
السيارات والكوارث

 ما هي مهمتها؟
تأسست بهدف استخدام 

الذكاء الصطناعي في 
تقييم الحوادث والكوارث 

ومساعدة الناس باستعادة 
مستحقاتهم بشكل أسرع 

وأكثر كفاءة

•  أتمتة تقييم البصري لألضرار 
والحصول على دفعات 

التأمين بشكل سريع 
•  الحصول على دفعات 
التأمين بشكل سريع 

 كيف بدأ نموها؟
•  حصلت على المرتبة الخامسة 

 2020 Insurtech100 في
مقارنة بعام 2018 عندما 

حصلت على المركز 68
•  ُأستخدم منتج الذكاء 

الصطناعي الخاص بها في 
عام 2020 من قبل أكثر من 15 
شركة تأمين رائدة في العالم، 

في 12 دولة حول العالم
•  لديها أكثر من 100 موظف 

في ثلث قارات

   Tractable :دراسات الحالة



كيف بدأ نموها؟
•  أكثر من 60 عرض لمنتج

• أكثر من 20 شريك تأمين
•  أكثر من 1000 موزع

•  أكثر من 5 دول
• أكثر من 51 موظف
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 ما مقدار التمويل الذي تلقته؟
مجموع التمويل الذي تلقته هو 

1.37 مليون دولر أمريكي

 ما الخدمة التي تقدمها؟
تساعد شركات التأمين 

وشركائهم في تصميم 
 وإطلق وتوسيع نطاق 

خدمات التأمين المرنة بتكلفة 
منخفضة وبوقت أسرع

 ما هي مهمتها؟
تأسست بهدف مساعدة 
 شركات التأمين المبتكرة 

على تشكيل مستقبل القطاع  
من خلل واجهة برمجة 

التطبيقات )API( ومنصة 
توزيع تعمل بين نقاط اتصال 

العملء الرقمية وأنظمة تقنية 
المعلومات القديمة

ما هو عرض القيمة 
 المقترحة؟

•  تصميم منتجات مرنة
•  بناء وتخطيط تجربة 

العملء ومساعدتهم على 

 من هم عمالؤها؟
شركات التأمين

اإلستعداد لتأمين الخدمة 
على عدة قنوات

•  إدارة الوثائق والمطالبات
•  توفير منتج تأمين مرن من 

خلل واجهة برمجة التطبيقات 
)API( ومنصة توزيع تعمل بين 

نقاط اتصال العملء الرقمية 
وأنظمة تقنية المعلومات 

القديمة

 ما هو نموذج تسعيرها؟
تسعير بحسب الميزة

    Kasko :دراسات الحالة
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التنظيم

كيف ُتنظم حلول تقنية التأمين حالًيا في المملكة 
العربية السعودية؟

يخضع قطاع التأمين لتنظيم البنك المركزي السعودي. إذا كانت حلول 
تقنية التأمين تشمل أنشطة منظمة مثل توفير خدمات التأمين 

أو الوساطة في التأمين، فال بد أن تخضع لتنظيم البنك المركزي 
السعودي.

وإذا كانت حلول تقنية التأمين ل تشمل أنشطة منظمة أو يتم تقديمها 
فقط لشركات التأمين، فليس من الضروري أن يخضع الحل لتنظيم 

البنك المركزي السعودي، وفي حال وجود أسئلة أو استفسارات ُيرجى 
استشارة البنك المركزي السعودي قبل بدء األنشطة.

نأمل أن يكون هذا التقرير ذا فائدة لرواد 
األعمال والشركات الناشئة التي تسعى 
إلى إنشاء أعمالها لحلول تقنية التأمين 

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
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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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