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" بالتعاون 2019منصة ماجنيت تطلق تقريرها األول من نوعه بعنوان "مشاريع التكنولوجيا املالية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 مع سوق أبوظبي العاملي

 ومعطيات مهمة حول أبرز توجهات التكنولوجيا املالية بما في ذلك االستثمارات التقرير املدعوم بالبيانات
ً
وصفقات  الجريئة يقدم أرقاما

 القوية.الستثمار ومقارنات بين الدول مع استمرار وتيرة نمو هذه املنظومة لالتخارج والقطاعات الفرعية واملحركات الرئيسية 

 أبرز نتائج التقرير:

صفقة على مدار خمس  181الصفقات في قطاع التكنولوجيا املالية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى وصل عدد  •

 املبرمة في املنطقة االستثمار  % من جميع صفقات10سنوات أي 

  2018 فريقيا من حيث عدد الصفقات فيأيحتل قطاع التكنولوجيا املالية املرتبة األولى في منطقة الشرق األوسط وشمال  •

 حتى اليوم 2019خالل و 

صفقات ال% من 45ى عللتكنولوجيا املالية حيث تستحوذ ل تعتبر خدمات املدفوعات والتحويالت أهم القطاعات الفرعية •

 اليوم. حتى  2019خالل 

كبر عدد حيث تستحوذ على أ فريقياأتعتبر دولة اإلمارات مركز التكنولوجيا املالية األكبر في منطقة الشرق األوسط وشمال  •

أكبر قدر من التمويل )47%( والصفقات )46للشركات الناشئة )  اليوموحتى  2019%( خالل عام 69%( و

قطاع التكنولوجيا املالية التركيبة السكانية في املنطقة ومسرعات التكنولوجيا في  الشركات الناشئة و محركات نمتشمل أهم  •

 االختبار التنظيمية وصناديق التمويل.املالية والدعم الحكومي من خالل بيئات 

  

 

(، املنصة األبرز في رصد بيانات الشركات الناشئة في منطقة الشرق MAGNiTT)  أطلقت ماجنيت  -2019أكتوبر    22اإلمارات العربية املتحدة،  

، اليوم الرائد الجوائز ومركز التكنولوجيا املاليةاألوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع سوق أبوظبي العاملي، املركز املالي الدولي الحائز على 

 ."2019"تقرير مشاريع التكنولوجيا املالية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا من نوعه بعنوان  واألول  فريدال قريرالت

  

ع التركيز بشكل خاص على فريقيا، مأويسلط هذا التقرير املفصل الضوء على قطاع التكنولوجيا املالية في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أبرز التوجهات لى الضوء ع التقرير لقيبالبينات، يالنتائج واملعلومات املدعومة الشركات الناشئة وتمويل رأس املال االستثماري. ومن خالل 

ركات النمو والقطاعات املنطقة، بما في ذلك االستثمارات الجريئة وصفقات التخارج الناجحة ومحبالتكنولوجيا املالية قطاع لرئيسية في ا

 في هذا القطاع. قصص النجاحالتجارب و  بعض باإلضافة إلى تناول الدول قارنات بين املالفرعية و 

 

 : "نشهد اليوم العاملي ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات املالية في سوق أبوظبي  وقال
ً
 سريع نموا

ً
الخدمات  في اعتماد  ا

املدفوعات والخدمات   من نقلة نوعية أعادت تشكيل قطاع الخدمات املالية التكنولوجيا املالية ت. وأحدثعلى التقنيات الرقمية املالية

يعتبر تقرير مشاريع  و ة. املالي شموليةالكفاءة والعززت مستويات االبتكار و  فحفزت والتأمين  رأس املالأسواق االستشارات املالية و و  املصرفية

 يوفرالتكنولوج
ً
 ومهما

ً
 فريدا

ً
قطاع  نمو وتطور  توجهات حول معلومات مفصلة ودقيقة  يا املالية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا مرجعا

 في لبادرات أفضل املتقديم  فيالسياسات والهيئات التنظيمية واملستثمرين  دعم صانعيمما سيفي املنطقة  التكنولوجيا املالية
ً
  لمض ي قدما

، مركز جهة تنظيمية و بالنسبة لسوق أبوظبي العاملي باعتباره  خاصة ويحمل التقرير أهمية. نموال
ً
 عامليا

ً
 ماليا

ً
كشف عن احتياجات إذ يا

واالرتقاء منظومة التكنولوجيا املالية دعم ل توتأمين املزيد من االستثمارات والتمويال الستقطاب سبل ال لقي الضوء على أفضل الصناعة وي

 ."بها

 



 

املنصة األبرز في رصد بيانات الشركات الناشئة في منطقة الشرق منصة "ماجنيت"،    فيليب باهوش ي، الرئيس التنفيذي ومؤسس  قال  بدوره

 و األكثر  توجهاتالتكنولوجيا املالية من ال"أصبحت األوسط وشمال أفريقيا: 
ً
 في املنطقةنموا

ً
لذا من الضروري أن نواكب هذا الزخم . شيوعا

احتضان هم من تمكينو  اتالحكوم فيصانعي القرارات الرئيسيين لدعم  عالية شفافيةوذات البيانات باالستناد إلى معلومات موثقة بالكبير 

 والبرامج املناسبة بما ينهض بمنظومة التكنولوجيا املالية ويعزز مسيرة نموها." املبادراتالشركات الناشئة من خالل 

  

 في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  في قطاع التكنولوجيا املالية ستثماروصل حجم اال : ا املاليةلوجياالستثمار في قطاع التكنو  .1

كان عام و وحده.  2019عام  صفقة منها خالل 51أبرمت الناشئة  الشركاتفي  2015صفقة منذ عام  181 شملت مليون دوالر 237 إلى

 ب  2017
ً
وخالل    2018عام  واحتل قطاع التكنولوجيا املالية    .نطقةالجريئة في شركات التكنولوجيا املالية الناشئة في امل  اراتستثماال حافال

 حيث تخطى عدد عدد الصفقاتمن حيث املرتبة األولى في املنطقة وحتى اليوم  2019
ً
التجارة ك األخرى  الحيوية من القطاعات ا

 .اإللكترونية والنقل والخدمات اللوجستية

 ة لنمو قطاع التكنولوجيا املالية فييمحركات رئيس 6: يسلط التقرير الضوء على ملحركات الرئيسية لنمو قطاع التكنولوجيا املاليةا .2

بيئات االختبار  الدعم الحكومي من خاللوخدمات الدفع اإللكتروني و  تشمل انتشار اإلنترنت فريقياأمنطقة الشرق األوسط وشمال 

 توجهاتهم نحو حلول التكنولوجيا املاليةوالتركيبة السكانية للمستهلكين و التكنولوجيا املالية الحكومية  ومسرعات وصناديق التنظيمية

 سهم هوتوالزيادة في توفر رأس املال الخاص. 
ً
مما ئة مسيرة نمو قطاع التكنولوجيا املالية والشركات الناشفي دفع ذه العوامل مجتمعة

 ويسهل تبني التقنيات املالية الجديدة.  يسرع

في ظل الزخم والنمو الهائل الذي تشهده منظومة التكنولوجيا املالية، استحوذت الشركات الناشئة العاملة في  القطاعات الفرعية:  .3

حتى  2019وخالل عام . املنظومةالصفقات منذ انطالق هذه مجال خدمات املدفوعات والتحويالت على الحصة األكبر من حيث عدد 

لت الصفقات في الشركات الناشئة العاملة في املدفوعات والتحويالت نحو 
ّ
% من إجمالي الصفقات مع استمرار تصاعد 45اليوم، شك

لى القطاع الفرعي. ورغم ذلك استحوذت قطاعات إدارة الثروات وأسواق رأس املال والتمويل الشخص ي ع تجاه هذاشهية املستثمرين 

 م
ً
. وتتصدر قطاعات التأمين  مقارنةنصات العديد من الصفقات، في حين حصل قطاع تكنولوجيا التأمين على تمويالت كبيرة وخصوصا

 التكنولوجيا املالية األخرى كتقنية البلوكتشين الخطط الحكومية ويتوقع أن تشهد املزيد من االستثمارات في املستقبل.

شركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا املالية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بشكل مطرد خالل  : نما عدد الالجغرافي التوزيع .4

، سّجل عدد الشركات الناشئة في هذا القطاع معدل نمو  2012بوتيرة تخطت العديد من القطاعات األخرى. ومنذ عام    السنوات املاضية

 قدره 
ً
 في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال  310% حيث تزاول نحو 39سنوي مركبا

ً
شركات ناشئة عملها بشكل نشط حاليا

% من إجمالي عدد الشركات الناشئة 46على  تستحوذانطقة حيث املوتعتبر دولة اإلمارات مركز التكنولوجيا املالية األكبر في  أفريقيا.

مثل البحرين ومصر واململكة وحتى اليوم. أما البلدان األخرى  2019ت خالل من إجمالي التمويال  %69و من الصفقات %47وفي القطاع 

العديد من املبادرات الخاصة والحكومية النمو ال سيما مع إطالق  املزيد منمنظومة التكنولوجيا املالية فيها  فتشهدالعربية السعودية 

 .ا القطاعلتعزيز هذ

5.  
 
 خالل عام  37قام  : ر رأس املالتوف

ً
واستحوذ مستثمرو  يوم، باالستثمار في شركات تكنولوجيا مالية ناشئةحتى ال 2019مستثمرا

% من هؤالء املستثمرين لم يسبق لهم االستثمار في شركات تكنولوجيا مالية ناشئة مما يعكس 41. لكّن %86املنطقة على نسبة 

صناديق استثمار مفتوحة للشركات   5الشركات. وعالوة على ذلك، أطلقت حكومات املنطقة  هتزايد إقبال املستثمرين على هذ

 حجم رأس املال املتاح للشركات الناشئة. رفعمليار دوالر مما  1.4الناشئة في مجال التكنولوجيا املالية برأس مال تراكمي يصل إلى 

مع التركيز بشكل أساس ي على الشركات الناشئة ورأس ي صناعة التكنولوجيا املالية  يتعّمق ففي املنطقة، حيث    من نوعه  هذا التقرير األول   عديو 

السنوات  خدمات اللوجستية ملشهد االستثمارات خاللالتجارة اإللكترونية والنقل وال ريادة قطاعي بعدوأضاف باهوش ي: "املال االستثماري. 

النقل والخدمات  قطاع تشابه مع ال  وجهوتجمع هذا القطاع العديد من أ .2018عام الواجهة  إلىالتكنولوجيا املالية صعدت اضية، امل

 ل والحلول التقليدية على النطاق العاملي."األعما إحداث نقلة نوعية في نماذجكبير والقدرة على السوق لجهة حجم ال اللوجستية

طلق خالل مهرجان فينتك أبوظبي الذي انعقد يومي 
ُ
أكتوبر وهو متاح عبر اإلنترنت على موقع منصة  23و  22ُيذكر أن التقرير الكامل أ

 .سوق أبوظبي العاملي" باللغتين العربية واإلنجليزية وموقع ماجنيت"

 انتهى

https://magnitt.com/
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