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مقدمة

ما هي إدارة الثروات ولماذا تعتبر مهمة؟

إدارة الثروات هي عملية فهم وتلبية االحتياجات المالية للعمالء من خالل: وضع خطط وميزانيات استراتيجية، 
والعمل مع الخبراء المتخصصين، وإنشاء محفظة من المنتجات المتوافقة مع المخاطر لحماية ثرواتهم وتنميتها.

تقدم إدارة الثروات عادًة مجموعة متنوعة من الخدمات بما في ذلك تخطيط التدفق النقدي وإعداد الميزانيات 
وتخطيط التقاعد واألصول والدخل وحماية الديون وإدارة االستثمارات والتخطيط الضريبي.

وُتعتبر حلول إدارة الثروات مهمة لكل من الشركات واألفراد ألسباب عدة بما فيها:

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.

 دعم العمالء لتمكينهم من إدارة شؤونهم المالية الخاصة: 
تعزيز مهارات العمالء ليفهموا بشكل أفضل أهمية إدارة الثروات 

)على سبيل المثال: الميزانية واالدخار واالستثمار( من خالل تقديم 
المشورة المالية لهم وتدريبهم على إدارة ثرواتهم وبناء رأس مالهم 

بشكل ذاتي

تحسين تجربة العمالء: تزويد العمالء بعملية بسيطة تتمحور حول 
العميل إلدارة ثرواتهم وتحسين رفاههم المالي
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زيادة والء العمالء: نظًرا لعمق الطابع الشخصي والتعقيد الذي 
تتسم به عالقات إدارة الثروات، تكون معدلت خسارة العمالء 

منخفضة والعوائق المفروضة للخروج أقوى

توفير مصدر ثابت ومعتمد للدخل من رسوم الخدمات: تحقق 
البنوك إيرادات أفضل من عمالء إدارة الثروات مقارنة مع أي 

شريحة عمالء أخرى

ضمان مستقبل واعد: تشير الدراسات إلى أن عملية نقل الثروة 
بين األجيال قد بدأت بالفعل، وبمجرد النتهاء من ذلك، سيتم 

تحويل حوالي 30 تريليون دولر من األجيال األكبر سًنا إلى ورثتهم 
مما يوفر فرصة هائلة لحلول إدارة الثروات

ما هي إدارة الثروات ولماذا تعتبر مهمة؟



5  |  فنتك السعودية - جميع الحقوق محفوظة © 2021

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

1. البنك المركزي السعودي - قياس القدرة المالية

لماذا تعد مجااًل جاذًبا بالنسبة لرواد األعمال؟

%31  فقط من البالغين في المملكة العربية السعودية ملمين بالشؤون 
المالية،  وتعد هذه النسبة أدنى من نسبة جنوب أفريقيا )%42( وألمانيا 

)%66( والمملكة المتحدة )67%(1 

31% 42% 66% 67% 
المملكة العربية 

السعودية
المملكة المتحدة ألمانياجنوب أفريقيا

https://www.sama.gov.sa/en-US/EconomicResearch/WorkingPapers/Measuring%20Financial%20Capability%20%20The%20context%20of%20Saudi%20Arabia.pdf
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لماذا تعد مجاًل جاذًبا بالنسبة لرواد األعمال؟

2. مؤسسة الملك خالد الخيرية - الشمول المالي في المملكة العربية السعودية
3. رؤية 2030 - وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي - خطة التنفيذ 2020

%44 من السعوديين البالغين صرحوا بأنهم 
يّدخرون األموال، وهذه النسبة أقل من البلدان 

ذات الدخل المنخفض )%48( و البلدان ذات 
الدخل المرتفع )71%(2 

حددت رؤية 2030 هدًفا يتمثل بادخار األسر 
%10 من إجمالي دخلها بحلول عام 32030   10% 
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44% 

https://kkf.org.sa/media/ipuh5olx/2-financial-inclusion-in-saudi-arabia-2018.pdf
https://www.vision2030.gov.sa/sites/default/files/attachments/170719%20FSDP%20Program%20Book%2010%20May%202018%20English%20V3.pdf
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هناك العديد من التحديات التي تواجه المجال من ضمنها:
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•  التكاليف المرتفعة: عادًة ما تكون التكاليف المتعلقة 
بخدمات إدارة الثروات مرتفعة بحيث ل يمكن للعمالء 

الصغار تحّملها

•  قلة المعرفة: ل يعي معظم العمالء الحلول التي 
تقّدمها لهم البنوك التقليدية أو الجهات األخرى التي 

 تقّدم لهم خدمات إلدارة ثرواتهم، وعندما 
 ُتقدم الحلول يميل العمالء إلى مواجهة تحديات 

في معرفة منافع هذه الخدمة

 •  مستويات ادخار متدنية: تدني نسبة األسر التي 
 تّدخر في المملكة ما قد يحد من الطلب على 

خدمات إدارة الثروات

 •  عمليات انضمام طويلة ومعّقدة: قد تكون 
عمليات انضمام العمالء إلدارة ثرواتهم طويلة 

ومملة وتتطلب التحقق من األطراف الثالثة وإثبات 
ا، ما قد يدفع المستهلك في كثير  الهوية شخصيًّ

 من األحيان إلى عدم استكمال اإلجراءات لالستفادة 
من الخدمة

 تحديات يواجهها 
العمالء
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ما هي التحديات الحالية؟

•  التكّيف مع عصر تعدد القنوات: كانت عملية إدارة 
الثروات في السابق ترتكز على العالقات المباشرة.  

ولكن، بعد أن بدأ العمالء بالبحث عن حلول رقمية، 
أصبح من الضروري أن تعيد الجهات التي تقّدم 
 خدمات إدارة الثروات النظر في األسلوب الذي 
تتبعه لتقديم الخدمات الستشارية، آخذة في 

العتبار عصر التصالت الجديد. يكمن سر نجاح كافة 
شركات إدارة الثروات في قدرتها على إيجاد التوليفة 
المناسبة التي تجمع بين التواصل الشخصي ونهج 

تعدد القنوات

•  الضغط الذي تسببه التكاليف: هناك ضغط مستمر 
على الجهات التي تقّدم خدمات إدارة الثروات لتقليل 

المصاريف اإلدارية المتعلقة بمكاتب المساندة 
والدعم وعمليات تقنية المعلومات، باإلضافة لمراكز 

الخدمة المتفرقة
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تحديات تواجهها الجهات 
التي تدير الثروات

هناك العديد من التحديات التي تواجه المجال من ضمنها:
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حلول التقنية المالية المقدمة 
مباشرة للعمالء النهائيين

•  إمكانية الوصول إلى حلول إدارة الثروات المؤتمتة 
رقمًيا والتي يمكن تشغيلها بتكلفة أقل وبالتالي 

تقديمها إلى العمالء األصغر، وتشمل األمثلة 
المستشارين اآلليين وأتمتة الوضع المالي للعميل

•  التركيز على جزء واحد من إدارة الثروات وتبسيط 
 العروض بهدف إيصال الحل بشكل فعال أكثر 

لجمهور أكبر

 •  تطوير أدوات تعليمية تعزز المعرفة بالشؤون 
المالية والمدخرات

•  توفير تجربة للعمالء مصممة لتتناسب أكثر مع 
متطلباتهم باستخدام تقنيات مثل المحاكاة لتحفيز 

العمالء على إدارة ثرواتهم بشكل أفضل  

•  تمكين العمالء من إدارة ثرواتهم الخاصة وتقديم 
المشورة المالية المتعلقة بالحلول المحتملة التي قد 

تساعدهم بشكل أكبر من خالل مستشار آلي

بإمكان حلول التقنية المالية مساعدة  شركات إدارة الثروات والعمالء 
على مواجهة التحديات التي تواجههم.

 كيف بإمكان حلول التقنية المالية
مواجهة التحديات؟



10  |  فنتك السعودية - جميع الحقوق محفوظة © 2021

 كيف بإمكان حلول التقنية المالية
مواجهة التحديات؟

بإمكان حلول التقنية المالية مساعدة  شركات إدارة الثروات والعمالء 
على مواجهة التحديات التي تواجههم.
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حلول التقنية المالية المقدمة للجهات 
التي تقّدم خدمات إدارة الثروات

•  أتمتة العمليات الخاصة بشركات إدارة الثروات 
 وتخفيض التكاليف ومخصصات القوى العاملة 

وزيادة الربحية، ويشمل ذلك:

o  أتمتة عملية تقييم الوضع المالي للعميل   
 والستثمارات الموصى بها وإدارة العالقات 

من خالل استخدام الذكاء الصطناعي

o  أتمتة تحديثات الحسابات خالل مراحل تحديث    
دورية والستفادة من الذكاء الصطناعي لتحديد 

الملفات الشخصية للمخاطر وفئات المخاطر للعمالء 
بهدف تقليل عمليات الحتيال

o  أتمتة القدرة على تحليل ملفات المخاطر الخاصة   
بالعمالء وبالتالي مالءمة منتجات مختلفة

 •  توفير حلول  اعرف عميلك اإللكترونية لتحسين 
تجربة تأهيل العمالء

 •  التواصل الشخصي مع العمالء وبناء عالقة 
عبر قنوات التسويق المتعددة من خالل رقمنة 

العملية الستشارية
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تعليم األفراد كيفية إدارة الثروات المحلية

بهدف تحقيق معدلت الدخار التي وضعتها المملكة، ل بد من التركيز بشكل 
أكبر على تعليم األفراد كيفية ادخار المزيد من األموال وإدارة ثرواتهم بشكل 

فعال، وبإمكان رواد األعمال التفكير في إمكانية تطوير محتوى تعليمي محلي 
تفاعلي يستخدمه العمالء لالطالع على أهمية الدخار وجمع الثروات وكيفية 

حصولهم على أفضل معدلت ادخار وكيفية الستثمار في سوق األسهم 
والمواضيع األخرى ذات الصلة.

المواقع اإللكترونية السترداد األموال

يتمتع المستهلكين من أرجاء العالم بشكل عام والمستهلكون السعوديين بشكل 
خاص بالحصول على خصومات على مشترياتهم. تتيح مواقع استرداد األموال 

اإللكترونية للمستخدمين  في السعودية استالم مبالغ مالية مستردة بعد قيامهم 
بعمليات شراء، ومع ذلك يمكن تطوير نموذج أعمال لدعم المستهلكين ليقوموا 

بادخار المبالغ المستردة في حساب خاص واستثمار هذه األموال في سوق 
األسهم أو استخدامها لسداد قروض الرهن العقاري.

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

اعتبارات نموذج األعمال

نماذج األعمال التي يجب أخذها في االعتبار في سوق 
المملكة العربية السعودية
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تسهيل االستثمار في سوق األسهم 

ازداد اهتمام المستثمرين األفراد في الستثمار في سوق األسهم منذ الكتتاب 
العام لشركة أرامكو السعودية، إل أن وسطاء الستثمار عادًة ما يشترطون حًدا 

معّيًنا لالستثمار أو يطلبون أجًرا مرتفًعا فكانت النتيجة عدم قدرة المستثمرين 
الذين أرادوا الستثمار بمبالغ قليلة على الستعانة بهم، وفي هذه الحالة بإمكان 
حلول التقنية المالية تطوير منصات على الجوال تخفض تكلفة الستثمار وتسهل 

على المستثمرين األفراد الستثمار في سوق األسهم.

ملفات التعريف الخاصة بإدارة الثروات

 تسعى الجهات التي تقدم خدمات إدارة الثروات أثناء قبول العمالء إلدارة 
ثرواتهم إلى إعداد ملفات تعريف لعمالئها لفهم مستوى المخاطر لديهم 

لتحديد الستثمارات األنسب لهم. تعتمد هذه الجهات حالًيا على المعلومات 
التي يقّدمها العميل والتي قد تكون غير دقيقة وتتطلب عملية جمعها مجهود 

أكبر. بإمكان حلول التقنية المالية مساعدة الجهات التي تقدم خدمات إدارة 
الثروات إما من خالل استخدام أدوات المحاكاة في عملية جمع المعلومات أو 
جمع بيانات بديلة مثل المعلومات المتوفرة على مواقع التواصل الجتماعي 

إلعداد ملف المخاطر الخاص باألفراد.

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

نماذج األعمال التي يجب أخذها في االعتبار في سوق 
المملكة العربية السعودية
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يستعرض الجدول أدناه لمحة عامة وشاملة عن خلفيات شركات الفنتك 
الرائدة على مستوى العالم والتي توّفر حلول إدارة الثروات تشمل عروض 

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

دراسات الحالة

سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول إدارة الثروات في المملكة العربية السعودية  |  دراسات الحالة
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 من هم عمالؤها؟
المؤسسات الكبيرة و المنشآت 

المتوسطة والصغيرة واألفراد

 ما هو نموذج تسعيرها؟
يتطلب التصال بمزود الخدمة 

لمزيد من التفاصيل

•  مستشار ذكي يوفر رؤية 
 موحدة للسوق ويقترح 
 أفكار استثمار مناسبة 

لمحافظ العمالء
•  خدمات المستشار اآللي 

 بطابع العالمة البيضاء 
لتقديم تجربة سهلة للعثور 
على استراتيجيات استثمار 

مناسبة

ما هي مهمتها؟
تأسست بهدف تطوير التقنية 
للمؤسسات المالية ومساعدة 

الناس على إدارة إنفاقهم 
وأموالهم

 ما الخدمة التي تقدمها؟
مزود عالمي للنظم الرقمية 
إلدارة الثروات للشركات من 
كل األحجام والقطاعات، من 

المؤسسات المالية إلى 
الشركات التجارية أو حتى 

الشركات البتكارية. 

 ما مقدار التمويل الذي تلقته؟
بلغ مجموع قيمة الستثمارات 

 التي حصلت عليها 13.4 
مليون دولر أمريكي،  تتضمن 

على الستثمار األخير التي 
حصلت عليه من الجولة 

الستثمارية ب حيث جمعت 
من خاللها مبلغ 10 ماليين 

دولر أمريكي

 كيف بدأ نموها؟
•  ازداد حجم فريق Bambu ليصل 

عدد الموظفين إلى 70 موظف 
خالل الثالث سنوات األخيرة

•  إطالق Tango وهو مستشار 
آلي متكامل مصمم لتمكين 

المستشارين من توفير خدمات 
إدارة الثروات على نطاق 

واسع تتسم بكونها ذات طابع 
شخصي وتركز على تحقيق 

األهداف 
•  تعد اآلن واحدة من أفضل 

شركات التقنية المالية ابتكاًرا 
في سنغافورة

ما هو عرض القيمة 
المقترحة؟

•  تمكن الشركات من جعل 
الدخار والستثمار بسيًطا 

وذكًيا لعمالئها
 •  منصة قائمة على 

تقنية السحابة مدعومة 
بخوارزمية الملكية وأدوات 

التعلم اآللي

سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول إدارة الثروات في المملكة العربية السعودية  |  دراسات الحالة
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 ما هي مهمتها؟
تأسست بهدف مساعدة 

الناس على إدارة أموالهم 
من دون أن يبذلوا أي مجهود

 ما هو عرض القيمة المقترحة؟
•  الستثمار اآللي

•  تداول األسهم بسهولة عن 
طريق الشراء إما بالدولر أو 

باألسهم باستخدام تقنية 
مسجلة ببراءة اختراع

•  سهولة بناء المحفظة 
ومشاركتها

ما الخدمة التي تقدمها؟
اّدخار أكثر والستثمار في 

األدوات المهمة والتخلص 
من الفواتير المتوالية

ما مقدار التمويل الذي تلقته؟
جمعت منذ تأسيسها 19.3 

مليون دولر أمريكي

من هم عمالؤها؟
الشركات واألفراد

ما هو نموذج تسعيرها؟
نموذج فريميوم وتسعير 

بحسب الميزة

كيف بدأ نموها؟
•  لديها اآلن أكثر من مليون 

مشترك في تطبيقها 
في المملكة المتحدة

•  زيادة مدخرات المستهلك 
بواقع 5 أضعاف منذ 

يناير 2020 وزيادة بنسبة 
٪163 في التحويل إلى 
مزودي خدمات تكلفتهم 

Plum أقل عبر تطبيق
•  ازدياد في عدد 

الموظفين ليصلوا إلى 
قرابة 80 موظف في 

عام 2020

سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول إدارة الثروات في المملكة العربية السعودية  |  دراسات الحالة
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  Plum :دراسات الحالة



16  |  فنتك السعودية - جميع الحقوق محفوظة © 2021

 ما هي مهمتها؟
تأسست بهدف تمكين 

المستشارين لمساعدة العمالء 
على األداء المالي من خالل 

 التقنية الرقمية المبتكرة 
وخدمة التوقيع

من هم عمالؤها؟
خبراء إدارة الثروات

ما هو عرض القيمة 
 المقترحة؟

•  تقليل المشاكل في مكاتب 
المساندة والدعم  ووضع 

إدارة جّيدة لالستثمارات 
المؤسسية 

•  إتاحة ثالث منصات )العميل، 
الستشاري، المؤسسة( 

تساعد على توفير 
الوقت وتقديم المشورة 

الستثمارية المفيدة

 ما هو نموذج تسعيرها؟
يتطلب التصال بمزود الخدمة 

لمزيد من التفاصيل

ما الخدمة التي تقدمها؟
مساعدة خبراء إدارة الثروات 

على تحسين أعمالهم والتركيز 
على أكثر األمور أهمية، مثل: 

العالقات مع عمالئهم

 كيف بدأ نموها؟
•  ازدياد بعدد الموظفين بنسبة 

٪29 في العام الماضي
•  أصدرت مؤخًرا منصة 

المستشار 2.0 الخاصة بها، 
وبوابة العميل 2.0

سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول إدارة الثروات في المملكة العربية السعودية  |  دراسات الحالة
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ما مقدار التمويل الذي تلقته؟
حصلت على تمويلها من 

 Principal Financial Group
في عام 2018 ولم تفصح عن 

بيانات التمويل
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ما مقدار التمويل الذي 
 تلقته؟

استحوذت من قبل 
Empower Retirement بمبلغ 

825 مليون دولر أمريكي 
مقدًما، باإلضافة إلى 175 

مليون دولر أمريكي إذا 
حققت خالل َعامْين أهداف 

النمو، كما جمعت مبلغ 290 
مليون دولر أمريكي من 

 IGM تمويل حصلت عليه من
Financial وغيرها

ما هو عرض القيمة 
 المقترحة؟

•  توفير رؤية شاملة لألموال 
مما يمكن اإلطالع 

 ما الخدمة التي تقدمها؟
مساعدة األفراد على إدارة 

واستثمار ثرواتهم

على كافة الحسابات من 
مكان واحد بما في ذلك 

الستثمارات
•  توفير أدوات تحليل البيانات 

للمساعدة في حساب 
القيمة الصافية والميزانية 
والتدفق النقدي والمخطط 

التعليمي
•  ذكاء استثماري مدمج

• كشف الرسوم المخفية
• وضع خطط للتقاعد

 ما هو نموذج تسعيرها؟
يتطلب التصال بمزود الخدمة 

لمزيد من التفاصيل

 من هم عمالؤها؟
األفراد

سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول إدارة الثروات في المملكة العربية السعودية  |  دراسات الحالة
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 كيف بدأ نموها؟
 Empower تهدف  •

Retirement من عملية 
الستحواذ الجديدة إلى زيادة 
مشاركة قاعدة عمالئها البالغ 

عددهم 9.7 مليون عميل، 
باإلضافة إلى استقطاب 

المزيد من العمالء
•  بلغ عدد عمالئها 22661 

عمياًل وبلغت قيمة األصول 
الخاضعة لإلدارة 12.2 مليار 

دولر أمريكي 
•  ارتفعت أصولها بنسبة 20٪ 

في العام الماضي
 Empower تخطط  •

Retirement بالسماح لـ  
Personal Capital بالعمل 

بشكل مستقل

 ما هي مهمتها؟
تأسست بهدف منح العمالء 
طريقة أفضل وأكثر منطقية 
وشخصية لالستثمار وإدارة 

أموالهم

     Personal Capital :دراسات الحالة



 ما هو نموذج تسعيرها؟
نموذج فريميوم وتسعير 

بحسب الميزة
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 ما الخدمة التي تقدمها؟
مراجعة جميع الفواتير واألموال 
في فترة وجيزة وإعداد ميزانيات 

مخصصة

 ما مقدار التمويل الذي تلقته؟
تأسست Mint في عام 2006 
بمبلغ 750.000 دولر أمريكي 

من مستثمرين مالئكيين. 
تلقت 4.7 مليون دولر أمريكي 

في الجولة الستثمارية 
التمويل أ في عام 2007 

و12 مليون دولر من الجولة 
الستثمارية ب

 من هم عمالؤها؟
األفراد

 كيف بدأ نموها؟
 •  كان لدى Mint خالل 

وقت الستحواذ أكثر من 
مليون مستخدم وكان 

يتزايد كل يوم بضعة آلف 
من المستخدمين الجدد. 
أصبح لدى Mint بعد أربع 

سنوات أكثر من 10 ماليين 
مستخدم

•  تكون فريق Mint من 40 
شخًصا قبل Intuit، وحالًيا 

 يتشاركون منصة واحدة مع 
9 آلف موظف من 

موظفي Intuit حول العالم

 ما هو عرض القيمة المقترحة؟
•  مراقبة الفواتير عن كثب

•  لوحة متابعة واحدة لعرض 
جميع األموال

 •  الدخول إلى الحسابات عن 
 بعد وإدارتها من أي مكان 

في العالم
 

 ما هي مهمتها؟
تأسست بهدف تعزيز الزدهار 

حول العالم من خالل إدارة جميع 
الموارد المالية من مكان واحد 

بشكل سهل

تلقت 14 مليون دولر أمريكي 
من ستة مستثمرين في 

 Intuit أغسطس 2009. قامت
بشراء Mint بعد أشهر قليلة 

مقابل 170 مليون دولر أمريكي

سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول إدارة الثروات في المملكة العربية السعودية  |  دراسات الحالة
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 من هم عمالؤها؟
األفراد

ما هو عرض القيمة 
 المقترحة؟

•  وضع المدخرات المتبقية 
من المشتريات اليومية عن 
طريق تشغيل عملية جمعها 

بشكل مؤتمت
•   الستعداد للتقاعد عن طريق 

 ،Acorns Later استخدام
والذي ُيعد أسهل طريقة 

لالدخار للتقاعد

 ما مقدار التمويل الذي تلقته؟
أعلنت الشركة عن إغالق جولة 

اسثمارية )مرحلة هـ( بقيمة 
860 مليون دولر أمريكي، وتم 
ضخ 277 مليون دولر أمريكي 

 Comcastو PayPal نقًدا من
Ventures وNBCUniversal و

Bain Capital Ventures و
 TPG’s Rise Fundو BlackRock

وDST وMSD Capital التابعة 
لمايكل ديل وغيرهم 

 ما هي مهمتها؟
تأسست بهدف الحفاظ على 

أفضل المصالح المالية للشركات 
الناشئة، بدًءا بخطوة التمكين 

لالستثمار متناهي الصغر

 ما الخدمة التي تقدمها؟
استثمار المدخرات 

 كيف بدأ نموها؟
شهدت نمًوا غير مسبوق 
حيث انضم بسبب جائحة 

كوفيد19- مستخدمين جدد 
إلى عالم الستثمار وتوفير 

المال. حققت الشركة مؤخًرا 
إنجازات هامة تتمثل في 7 
ماليين مشترك، مما يؤكد 

أن تطبيقات التداول تستفيد 
من انخفاض السوق

 •  تعلم كيفية اكتساب 
المزيد مقابل األموال من 

خالل مقالت ومقاطع 
فيديو يسهل فهمها من 

خبراء ماليين 

 ما هو نموذج تسعيرها؟
تحديد أسعار ذات فئات مختلفة 

سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول إدارة الثروات في المملكة العربية السعودية  |  دراسات الحالة
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ل تحتاج شركات الفنتك التي تقدم حلول إدارة الثروات إلى الكيانات 
المنظمة فقط، مثل: البنوك واألشخاص المعتمدين إلى تنظيم من 

البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية، وبالتالي يمكنهم 
التقدم فوًرا بطلب للتسجيل في السجل التجاري لدى وزارة التجارة 

وبدء العمليات بمجرد استالم السجل التجاري.

يمكن أن تحتاج شركات الفنتك التي تقدم حلول إدارة الثروات مباشرة 
إلى العمالء إلى تنظيم من البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق 

المالية أو كالهما إذا كانت تقّدم خدمات منظمة.

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

تسعى إلى ابتكار حلولها إلدارة الثروات 
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

سلسلة من اإلصدارات المعرفية: فرص حلول التأمين 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.

كيف ُتنظم حلول إدارة الثروات حالًيا في المملكة 
العربية السعودية؟

التنظيم

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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