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 2030مع رؤیة المملكة تماشیاً  )Fintech( المالیة تقنیةلا مؤسسة النقد العربي السعودي ودیلویت بصدد تطویر نظام

 
عن خططھا ) SAMA( علنت مؤسسة النقد العربي السعوديأ، 2030السعودیة  تماشیاً مع رؤیة المملكة العربیة - 2018 ایار 1

رفع  بادرة "فنتك السعودیة" الى. تھدف مالشرق األوسطدیلویت شركة بالتعاون مع ) Fintech - فنتك(المالیة  تقنیةإلنشاء نظام لل
مملكة العربیة تسعى الحیث  ككل، ودعم برنامج تنمیة القطاع المالي على المستوى العالمي لسعوديتنافسیة القطاع االقتصادي ا

  .العقد القادمفي الرئیس ھذا القطاع سوق المنطقة صبح إلى توسیع وزیادة حجم قطاع الخدمات المالیة لیسعودیة ال
 

 بھا ةخاص منظومةومن المؤكد أن إنشاء ؛ وأسرعھا تطوراً  بتكارات في قطاع الخدمات المالیةمن أبرز اال" فنتك"المالیة  تقنیةالتعدّ 
الخدمات المالیة واستھالكھا، مما یسھم في تحقیق ھدف السعودیة تغییر كیفیة تقدیم سیمّكن المملكة من تنویع قاعدة استثماراتھا، و

 الخالیة من التعامالت النقدیة.العینیة االقتصادات الرقمیة  مأحد أھللتحول إلى 
 

 2018 مارس 4في لتوفر خدماتھا المھنیة لھذا المشروع الذي أقیمت مراسیم التوقیع الخاصة بھ دیلویت الشرق األوسط  نتعیّ  وقد
نائب محافظ المؤسسة، وبونیت رینجن الدكتور أحمد الخلیفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وعبد العزیز الفریح  بحضور

إلى جانب عدد الرئیس التنفیذي لدیلویت العالمیة، ودیفید سبراول الرئیس التنفیذي لدیلویت شمال غرب أوروبا والمملكة المتحدة، 
 من المسؤولین من الطرفین.

 
 "فنتك" المالیة تقنیةالمؤسسة بدعم أنشطة اللتزم ت"قائالً: محافظ مؤسسة النقد السعودي  ،أحمد الخلیفيالدكتور  أفادفي ھذا اإلطار، 

ً  في قطاع الخدمات المالیة لقیمة التي تضیفھا ندرك ا، ونحن 2030ورؤیة المملكة  2020مع برنامج التحول الوطني تماشیا
وھذا ما دعا مؤسسة . فنتكما نعي المخاطر المرتبطة بابتكارات ك، ھذا القطاع في السعودیة ىإلالمنتجات والخدمات التكنولوجیة 

ً نعمل والمخاطر في اختبار تلك االبتكارات وتنظیمھا، رصد النقد العربي السعودي إلى اتباع منھج قائم على   تطویرعلى حالیا
تتمكن المؤسسة من فھم المخاطر المرتبطة بالحلول، وتنظیمھا . فتیح لنا اختبار المنتجات المبتكرة بأسلوب مبسطیتنظیمي  مختبر

 ق".اسوقبل طرح تلك الحلول في األفاعلة  طریقةب
 

 
في إنشاء حافل بالنجاحات "لدى دیلویت سجل  قائالً: الرئیس التنفیذي لدیلویت العالمیة ،أضاف بونیت رینجنفي السیاق نفسھ، 

كما أن امتدادنا  .العالم ، وفي إعداد القیادة الفكریة المتطورة في مجال الخدمات المالیة الرقمیة حول"فنتك" المالیة تقنیةلا ةنظمأ
األوسع، وھو یتیح لنا استخالص المالیة  تقنیةال منظومةفي  كافة األطراف المعنیة مع أھم الموثوقة  العالمي ھو أساس عالقاتنا

مو ، ونحن على یقین بأن ھذه الشراكة ستعزز النالتي تتضمن خبراء عالمییناألفكار والخبرات في ھذا المجال من شبكة عالقاتنا 
 ".ةالسعودیفي المملكة العربیة  واالبتكار والتعاون في قطاع الخدمات المالیة

 
 ،ةالسعودی فنتكبإطالق حن فخورون نفي مؤسسة النقد العربي السعودي قائالً: "ة الدفع نظمأكما علق زیاد الیوسف، مدیر عام 

جمیع  السعودیة تمتلك العربیة فالمملكة .لمملكة والمنطقة ككلالمالیة في ا تقنیةالذي سیشكل عامالً مھماً في تحفیز ازدھار قطاع ال
وینسجم عمل . تقنیةأمور البوالضلیع  الواعدأھم تلك المقومات جیل الشباب من ، وتقنیةلھذه الالمقومات الالزمة لتكون محوراً 

أھمیة المؤسسات الصغیرة  في زیادة الشمول المالي وإبراز وباألخص، 2030المملكة  ةمع أھداف رؤی "فنتك السعودیة"
 المالیة". فنتك تقنیةنظام فاعل لفي االبتكار وفي نمو  ازدیاداً والمتوسطة، وكلّي ثقة بأننا سنشھد في األسابیع واألشھر المقبلة 
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ادرة على المالیة ق تقنیةأنظمة ال إن" في قطاع خدمات االستشارات في دیلویت الشرق األوسط، تنفیذيقال رشدي دقة، مدیر اكذلك، 
ً  ةفاعل فنتك منظومة وحود أصبح إعادة تشكیل تجربة العمالء والخدمات المالیة، وقد من الواضح . لتسخیر ھذه القدرة أمراً ضروریا

ة" السعودی فنتك"في عدة أنشطة تتضمن تأسیس  دعمھا في دیلویت ، ویسرنافنتك أن مؤسسة النقد العربي السعودي تدرك أھمیة
 المالیة". تقنیةرسم المشھد التنظیمي للفي في تطویر المواھب و والمساھمة، مملكةفي ال تقنیةھذه ال خارطة طریق لمستقبل وتحدید

 
 

 - انتھى -

 نبذة عن دیلویت:
یتمتع كل من شركاتھا األعضاء والشركات المرتبطة بھا یستخدم اسم دیلویت للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة محدودة بضمان و

المزید من التفاصیل حول الشركات األعضاء، یرجى بشخصیة قانونیة خاصة بھا. ال تقدم دیلویت توش توھماتسو المحدودة والمشار إلیھا بـ"دیلویت العالمیة" أي خدمات للعمالء. للحصول على 
 www.deloitte.com/about التالي:  مراجعة موقعنا اإللكتروني على العنوان

لخاص في مجموعة واسعة من المجاالت تقدم دیلویت خدمات تدقیق الحسابات والضرائب واالستشارات اإلداریة والمشورة المالیة وخدمات المخاطر إلى عمالء من القطاعین العام وا
شركة بفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من  500توفر خدماتھا ألربع من بین خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمیة ألفضل االقتصادیة، وھي 

ول فاعلة لمواجھة التحدیات التي تعترض دولة، حیث تقدم دیلویت من خالل مجموعة من المستشارین ذوي الكفاءات المتمیزة خدمات عالیة الجودة للعمالء وذلك من خالل حل 150
وأثرھم اإلیجابي في مختلف القطاعات، یرجى مراجعة مواقعنا اإللكترونیة عبر وسائل التواصل  245,000عملیاتھم. للحصول على المزید من التفاصیل حول مھنیي دیلویت الـ

 .Twitterأو LinkedIn وأ Facebook االجتماعي التالیة:

وثقافاتنا لتقدیم خدمات مھنیة ذات جودة عالیة للعمالء واألسواق اینما وجدوا. ما یجمع فریق دیلویت ھي ثقافة موحدة  ومبادىء مبنیة على النزاھة  وااللتزام بالعمل سویاً مع تنوع خبراتنا 
سؤولیة االجتماعیة للشركة وبناء الثقة لدعم كما نحرص على دعم بیئة داخلیة من التعلم المستمر والتطور وتنمیة الخبرات وتوفیرالفرص المھنیة الممیزة، ویؤمن فریق عمل دیلویت بالم

 مة في المجتمعات التي ینتمون إلیھا.التنمیة المستدا

 نبذة عن دیلویت أند توش (الشرق األوسط)
تشاریة، وقد تأسست في منطقة الشرق دیلویت أند توش الشرق األوسط ھي عضو في دیلویت توش توھماتسو المحدودة وھي واحدة من الشركات الرائدة في تقدیم الخدمات المھنیة االس

ة في المنطقة. إن تواجد شركة دیلویت أند توش (الشرق األوسط) في منطقة الشرق األوسط مكرس من خالل الشركات التابعة لھا وتتمتع بالشخصی 1926نة األوسط ویمتد وجودھا منذ س
ابعة والخاصة بشركة دیلویت أند توش (الشرق األوسط) ال القانونیة المستقلة والمرخص لھا للقیام بالخدمات وفق القوانین والمراسیم المرعیة اإلجراء في البلد التابعة لھ. إن الشركات الت

األوسط) تتعاقد مباشرة وبشكل مستقل مع تستطیع أن تلزم بعضھا البعض و/أو شركة دیلویت أند توش (الشرق األوسط). كما أن كل شركة خاصة أو تابعة لشركة دیلویت أند توش (الشرق 
 عن أفعالھا أو تقصیرھا ولیس عن أفعال أو تقصیر الشركات األخرى التابعة والخاصة بشركة دیلویت أند توش (الشرق األوسط).العمالء الخاصین بھا والتي تكون مسؤولة فقط 

شریك ومدیر  3,300بواسطة أكثر من  بلداً  14مكتباً في  25وتقدم دیلویت خدمات تدقیق الحسابات والضرائب واالستشارات اإلداریة والمشورة المالیة وخدمات المخاطر من خالل 
على المستوى األول لالستشارات الضریبیة في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي حسب تصنیف مجلة  2010. وقد حازت دیلویت أند توش (الشرق األوسط) عام رئیسي وموظف

خالل حفل توزیع جوائز المدراء المالیین  2016ضل شركة استشاریة  لعام . كما حصلت على عدة جوائز خالل السنوات األخیرة من بینھا جائزة أف(ITR)"إنترناشونال تاكس ریفیو" 
نونیین في إنجلترا وویلز، وجائزة أفضل في الشرق األوسط، وجائزة أفضل رب عمل في الشرق األوسط، وجائزة التمیز في التدریب والتطویر في الشرق األوسط من ھیئة المحاسبین القا

 یة االجتماعیة.شركة متكاملة في مجال المسؤول

 إن المعلومات الواردة في ھذه النشرة اإلخباریة صحیحة في وقت صدورھا.
 

 للتوقف عن تلقي الرسائل اإللكترونیة، یرجى إرسال رسالة رد إلى المرسل تحمل عبارة "إلغاء االشتراك" في خانة الموضوع.
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