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 الهدف
من التقرير

                           تسليط الضوء على التقنية المالية
 واستخداماتهــا مع ذكــر أبــرز األرقـــام والممارســـات

العالمية والمحلية.

“Fintech”
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 التقنية المالية هو مصطلح يطلق على كل خدمة مالية
المالية، ومع الخدمات  تطوير  بغرض  التقنية  فيها   تدخل 
عام بشكل  التكنولوجيا  تشهده  الذي  المتسارع   التطور 
شتى في  المستخدمين  قبل  من  لها  الكبير   والقبول 
المالية الشركات  على  المحتم  من  أصبح   المجاالت، 
خدمات بتقديم  ومواكبته  التطور  هذا  من   االستفادة 
 مالية بشكل متقدم ومتطور يتالءم مع توقعات العمالء

 والمستخدمين لها.ا

 وباختصار التقنية المالية هي توظيف التقنية في مجال
الخدمات والتعامالت المالية.

 مدخل إلى التقنية
   المـــالية  

 ما معنى ”Fintech“؟

“Fintech”

Source: www.maaal.com/archives/20180612/108813

Finance

Technology

Fintech
وتعني التقنية

وتعني المالية
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Fintech بدايات الـ    
 مرت التقنية المالية بعدة مراحل

حتى وصلت إلى أشكالها الحالية:

 خالل هذه األعوام كان أول ظهور للتقنيات المالية، وذلك بدًءا ظهور
ظهرت كما  بالتلكس.  الخارجية  التحويالت  استخدام  وحتى   الفاكس 
البطاقات االئتمانية في مطلع عام 1950م لتخفيف عبء حمل النقود

1967 - 1886 

 ظهرت خالل هذه الفترة أجهزة الصرف اآللي           . أيضًا  كانت هناك
تأسيس مثل  السبعينيات،  أوائل  في  تبلورت  مختلفة  مهمة   اتجاهات 
 بورصة نازداك                    التي تعد أول بورصة رقمية في العالم. ومع
للبنوك الداخلية  العمليات  أصبحت  والعشرين،  الحادي  القرن   بداية 

وتعامالتها الخارجية وعمالء التجزئة رقمية بالكامل

2008 - 1967 
(ATM)

NASDAQ

من العديد  الستخدام  األساسية  الوسيلة  الذكية  الهواتف   أصبحـــت 
2011م  تم عام  اإلنترنت، في  المختلفة من خالل  المالية   الخدمــات 
 إطالق المحافظ اإللكترونية                           ثم يليها                    في

عام 2014م وكان حدًثا مهًما في التقنية المالية

حتى اآلن 2008 - 

Apple pay Google Wallet

Source: www.e-zigurat.com/innovation-school/blog/evolution-of-fintech/
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Fintech مجاالت الـ    
للتقنية المالية مجاالت عديدة هنا سنسلط الضوء

على أبرزها 

عمليات الدفع وصرفاإلقراض والتمويل
العمالت 

 التمويل الشخصي
 / إدارة الخزينة 

 حلول األعمالالبنوك وبنيتها التحتية
وتوفير المعلومات

أسواق المال

 التنظيم وإدارةالتأمينجمع األموال الخاص
المخاطر

Source: fintechsaudi.com/wp-content/uploads/2020/03/Fintech%20Cheatsheet%20-%20Arabic%20.pdf
              rubygarage.org/blog/types-of-fintech-software
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اإلقراض والتمويل
 على مر األعوام، اقتصر اإلقراض على البنوك فقط بالطريقة التقليدية،
 حيث كانت توفر قرًضا للمستفيد لفترة معينة من الوقت، وتقوم من
 خاللها بفرض مقابل أحد األصول فوائد على المستفيد، ويمكن أن يكون
 القرض مضموًنا مقابل أحد األصول - مثل الرهن العقاري للممتلكات -
 أو قرًضا غير مضمون، واليوم يمكن لحلول اإلقراض في قطاع التقنية
 المالية بأن تزيد كفاءة المنهج الحالي لإلقراض أو إنشاء نماذج أعمال
 جديدة تمكن مقدم القرض والمستفيد من التعامل تعاماًل مباشًرا فيما

بينهم.

 تســـاعد المنصة األفــــراد
 على تحقيق االستقـــــالل
خدمات خالل  من   المالي 
 لالقتـــــراض واالدخـــــــــار

واإلنفاق واالستثمار

 المنصة تقدم أفضل خدمات
 المـــــــــــقارنة بين العروض
 المخصصــــــة لبطاقـــــــات

االئتمان والقروض

شركات رواد في هذا المجال:

Sofi Creditkarma 

عمليات الدفع وصرف العمالت
 تعرف عملية الدفع بأنها تحويل األموال من كيان )فرد أو شركة( إلى
صرف ويعرف  خدمات،  أو  سلع  على  الحصول  مقابل  وذلك  آخر   كيان 

العمالت بتحويل األموال من عملة إلى أخرى مختلفة.

رائدة تقــدم  بوابــــة دفع 
شاملـة دفــع   خدمــــــات 
 للعمالء والتجــــار يقدمون
الهواتف عبر  الدفع   حلول 

الذكية

إنشاء على  تســـاعد   منصـة 
 أفضل المنتجــات ومن خاللها
 يمكن للمستخدميــن تطوير
 متاجر إلكترونية ومنصــــات

تمويل جماعي وغير ذلك

شركات رواد في هذا المجال:

PaytmStripe

https://www.sofi.com
https://www.creditkarma.com
https://paytm.com
https://stripe.com
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التمويل الشخصي / إدارة الخزينة
األفراد مدخرات  بإدارة  الخزينة  وإدارة  الشخصي  التمويل   يتعلق 
 والشركات، وتدعم شركات الفنتك في هذا المجال الشركات واألفراد

 كالتالي
 الميزانية/االدخار: إتاحة حلول إلدارة الدخل الغير مخصص االستهالك، 

وتحسين التخطيط المالي والعوائد من هذه المبالغ.
األموال  استثمار  في  تساعد  استثمارية  حلول  تقديم   االستثمار: 

بشكل أمثل لتوفير عوائد أفضل لألفراد والشركات.

 تساعد المنصة على إدارة
األموال وحسابات األفراد

ادخار على  المنصة   تساعد 
واستثمار وصرف األموال

شركات رواد في هذا المجال:

 mint   Acorns

البنوك وبنيتها التحتية
 ترتبط الخدمات البنكية وبنيتها التحتية بالعمليات البنكية، حيث تشارك

شركات الفنتك في هذا المجال في التالي
توفير على  الرقمية  أو  التنافسية  البنوك  تعمل  البنكية:   الخدمات 
 خدمات بنكية مثل: اإلقراض، واالدخار، صرف العمالت وغيرها، للعمالء

وتتنافس مع البنوك المنشأة.
للبنوك حلول  بتوفير  الفنتك  شركات  تقوم  البنكية:  التحتية   البنية 
 لمساعدتها على تحسين كفاءتها، أو خفض التكاليف، أو زيادة إيراداتها
النظم القديمة،  وغيرها، وقد يعاني بعض من تلك المؤسسات من 
على التغلب  في  للبنوك  التحتية  البنية  المالية  التقنية  تساعد   كما 

بعض هذه المشاكل.

الخدمات المنصة   تقدم 
مبتكرة بطريقة   المالية 
من خالل األنظمة المالية

تقديم إلى  المنصة   تهدف 
مالية شاملة وهم  خدمات 

المشغلين لمنصة

شركات رواد في هذا المجال:

 Plaid Antfinb       

Alipay

+00

+234

+454

+987

+234

+454

+987

+23

+23

+987

2020

+454+234

+454

 

 

 

 

 

 

 

Source: fintechsaudi.com/wp-content/uploads/2020/03/Fintech%20Cheatsheet%20-%20Arabic%20.pdf

https://plaid.com
https://www.mint.com
https://www.acorns.com
https://www.antgroup.com/en
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حلول األعمال وتوفير المعلومات
 إدارة االنشطة التجارية بأكثر فعالية، تشمل التقنية المالية المقدمة في
 هذا المجال على حلول مخصصة وأقل تكلفة وأسرع للشركات، وتلبي

احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 تساعد المنصة على حماية
 واالستفادة من معلومات

المؤسسة

 تهــــــدف المنصــــــــة إلى
 المساهمــــــة في حمـــاية
 الوســـــائل األمنيــــة وإدارة
 تكنولوجيا المعلومات التي

تملكها المؤسسات

شركات رواد في هذا المجال:

ConfluentTanium

أسواق المال
 جزء من قطاع الخدمات المالية التي تشارك في زيادة رأس المال من
للتداول ومن القابلة  باألسهم والسندات واالستثمارات  التعامل   خالل 
أجزاء مختلفة من األسواق المالية ستعمل على تحسين  التقنية   خالل 
والتجارة االستثمارات  وتنفيذ  الشركات  إدراج  ذلك  في  بما   المالية 

والخدمات االستشارية واالستثمارية وغيرها.

المســـــاعدة تقدم   منصة 
 في االدخـــــار والتخطيط

واستثمار األموال

 تقدم الشركــــة خدمــــــات
 تقنية في مجال االستثمـــار
 ومداولة األسهم من غيـــــر

عمولة

شركات رواد في هذا المجال:

Wealthfront Robinhood

https://www.wealthfront.com
https://www.confluent.io
https://www.tanium.com
https://robinhood.com/us/en/
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جمع األموال الخاص
 الشركات الخاصة أو المشاريع التي تجمع األموال لدعم عملياتها وطورت
األموال بجمع  للشركات  تسمح  جديدة  أعمال  نماذج  المالية   التقنية 
 بشكل أسرع وأقل تكلفة مع إتاحــة هذه الفرص االستثمارية لعدد أكبر

من األفراد.

 المنصة تساعد المشــــاريع
 على ابتكــــــار المحتـــوى
 والحمالت الترويجية بهـدف
المناسب التمويــل   جمع 

للمشاريع الصغيرة

بمســــاعدة تقومـ   المنصـة 
خالل من  األعمــــــال   رواد 
منحهم رأس المال والمـوارد

شركات رواد في هذا المجال:

kickstarterCircleup

التأمين
 يتلقى الفرد أو الشركة من التأمين حماية مالية أو تعويضات من شركة
شركة تقدم  كأن  تواجهها،  قد  التي  الخسائر  أو  المخاطر  ضد   التأمين 
 التأمين الصحي للفرد التأمين مقابل دفعه لمبلغ مالي، وتتكفل شركة
يلزمه من عالج طبي وما إلى ذلك.  التأمين بتغطية تكاليف جميع ما 
 وتستخدم حلول التقنية المالية المتخصصة في مجال التأمين التقنيات

ونماذج األعمال الجديدة لدعم االبتكار في مجال التأمين.

 المنصة تهدف إلى تسهيل
 عمليات تأمين السيارات من
 خالل البيانــــات والتقنيات
 المبتكرة بحسب متطلبات

كل فرد

بمقــــارنة المنصــــة   تقومـ 
 خدمــات التقنيات الماليـــــة
 المقدمــة من قبل شركات

المختصة بتقديم التأمين

شركات رواد في هذا المجال:

JoinrootPolicybazaar

https://www.joinroot.com
https://www.kickstarter.com
https://circleup.com
https://www.creditkarma.com
https://www.policybazaar.com
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 التنظيم وإدارة المخاطر
وتقييم بتحديد  المتعلقة  األنشطة  مخاطر  وإدارة  التنظيم  به   ويعنى 
التي الحلول  وتشمل  المالية،  الخدمات  مجال  في  المخاطر   وتخفيف 
 تساعد شركات الخدمات المالية على إدارة المخاطر التشغيلية وتحسين
 التزامها التنظيمي وكذلك الحلول التي تساعد الهيئات التنظيمية على
 اإلشراف على الشركات التي تنظمها تنظيًما أفضل، من خالل تطبيق

التقنيات المالية المبتكرة مثل الذكاء االصطناعي.

 تقدم المنصة خدمة التحقق
 من الهويـــة واألعمــــــــال
 التجــــارية العالمية الرائدة،
 وتغطية إلكترونيــــة فورية
 للتحقق من الهوية والتحقق

من األعمال التجارية

توفير  في  رائدة  شركة 
الحلول الرقمية إلدارة رحلة 
حياة العميل وإدارة بيانات 
العمالء للبنوك والشركات 

المالية

شركات رواد في هذا المجال:

TruliooFenergo

https://www.trulioo.com
https://www.sofi.com
https://www.fenergo.com
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 تريلون $26.5  
المتوقع العالمي  المالي  القطاع  قيمة   هو 
في عام 2022م؛ بمعدل نمو سنوي يبلغ 6%

أشخاص3 / 4
 في العـــــالم قاموا باستخدام أحد خدمـات

”Fintech“ التقنية المالية

6%

 عدد الشركــات الناشئة في مجال تقنية 
Fintech المعلومات               بناًء على المناطق

Fintechأشهر مجاالت الـ                حسب القيمة

3.583
 أوروبا والشرق

األوسط وأفريقيا

2.849
 آسيا والمحيط

الهادي

5.779
 الواليات المتحدة

األمريكية

المدفوعات الرقمية

التمويل الشخصي

اإلقراض البديل

التمويل البديل

$6.699.201

$2.695.361

$390.583

$20.000
12 Source: Finances Online. Statista

الـ Fintech عالمًيا 
في أرقامـ
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 حجم سوق التأمينــــات اإللكترونيـــة في سنـة
2016م والمتوقع خالل سنة 2020م

$100B

$150B

 حجم السوق خالل  التطوير
يعادل أكثر من 100 بليون دوالر

 حجم السوق خالل  التطوير
 المتوقع يعادل أكثر من 150

بليون دوالر

 متوقع قيمة سوق الدفع اإللكتروني خالل عام
 2015م إلى 2021م في الواليـــات المتحـدة

 كالتالي

20162020

20202021 20182019 2017 20152016

$214.7B

$274.4B

$99.4B

$154.4B

$55B
$8.6B$24.9B

64% نسبة النمو السنوي

 تشير القيمة العالمية لسوق التقنية المالية أنها
في تطور على مدى الطويل

$1.752.788$269.566

$565.187

$119.599

$4.644.250

$2.221.688

$6.962.224

$2.600.853

+21.8% p.a.

+15.9% p.a.

+36.4% p.a.

+46.5% p.a.

سوق التقنية المالية

سوق المدفوعات الرقمية

التمويل الشخصي

التمويل التجاري

13 Source: Statista
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Fintechأبرز أنشطة الـ                  خالل عام 2018

المدفوعات

تحويل رصيد

التحويل الشخصي

قروض شخصية

حسابات اإليداع / التوفير التقليدية

تأمين

إدارة األموال

84%

68%

60%

56%

49%

38%

38%

 مليار$210  
 قيمة العمليات الرقمة لألجهزة الذكية

خالل 2019

مليار$53
 هو حجم االستثمــــار في عدة شركات ناشئة
بمجال التقنية المالية في عام 2019م عالميًا

90%
 من األجهزة الذكية ستفّعل المدفوعات

الرقمية من خاللها خالل سنة 2020

77%
            من المنشأة المالية ستستخدم الـ

 والتحـــول التقني كجزء من أنظمة أو عمليات
اإلنتاج خالل 2020

Blockchine

14 Source: Statista.  www.forbes.com/fintech/2020/#68439e924acd
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 تأثير فيروس كورونا كما نعلم كان له تأثير اقتصادي كبير
 على قطاعات كثيرة عالميًا، وسنقوم هنا بتسليط الضوء

على التأثير الحاصل في التقنية المالية
 

هي نسبة زيادة استخدام تطبيقات التقنيات المالية في أوروبا نتيجة 
 deVere Group النتشار فيروس كورونا، وفًقا لبحث قام بنشره

72%

 هي النسبة المتوقعة لنمو قطاع األعمال السعودي غير النقدي في
ستتبع السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  أن  كما  كورونا،  أزمة   ظل 
اإللكتروني الدفع  تعزيز  إلى  تهدف  متطورة  دفع  أنظمة   استراتيجية 
 وخفض التعامل النقدي لتصل إلى %70 من إجمالي المعامالت بحلول

عام 2030م

37%

 شركات عالميـــة متخصصـــة بالتقنيـــة المالية أثرت عليها
الجائحة بشكل إيجابي

Stripe

عبــر  مدفوعــات  خدمات  تطبيق 
المتحــدة،  الواليات  اإلنترنت في 
600 مليون دوالر لتحسين  جمع 
اإلنترنت  عبر  للدفع  التحتية  البنية 

خالل األزمة.

YallaCompare

AXA منصة تمويـــل تمكنت خالل 
األزمة أن تصبح شريك مع شركـــة 

لبيــــع منتجات التأمين

Kyash Inc

بنك رقمي في اليابان، البنك 
تمكن من الحصول على $45 

مليون من المستثمرين. 

BenefitPay

شركة لمحافـــــظ رقميــــة سجلـــت 
%1257 ارتفاع في عدد التحويالت 
المالية خالل التطبيق اإللكترونــــي 

Fawry+ خالل شهر مارس فقط.

 COVID-19 تأثير جائحة فيروس
 Fintech على الـ

15

 COVID-19 تأثير جائحة فيروس
 Fintech على شركات الـ

حسب شركة

https://cma.org.sa/Market/fintech/Pages/default.aspx
https://cma.org.sa/Market/fintech/Pages/default.aspx
https://cma.org.sa/Market/fintech/Pages/default.aspx
https://cma.org.sa/Market/fintech/Pages/default.aspx
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 شركات عالميـــة متخصصـــة بالتقنيـــة المالية أثرت عليها
الجائحة بشكل سلبي

 Paytm

 منصة دفــع مختصـــة في التجــارة
 اإللكترونية في الهند، قـامت بتأميــن
 لكورونا لتوفير تغطية تأمين صحي
 لرعاية معظم النفقات التي قد يضطر

المريض إلى دفعها بالتعاون مع

PhonePe

 الشركة لمحـافظ رقمية في الهند،
أطلقت خدمة التأمين بالشراكة مع

 
 تنطبــق الخدمة في المستشفيات 
 التي تقدمـ المتطلبـــات الالزمـــة

لمرضى كورونا

Aion Digital

 بنك رقمي في البحرين، قام البنك
 بالتعــاون مع شركة             لزيادة

 نمو اإلقراض الرقمي

Mastercard

 شركة عالمية لخدمات الدفع الرقمي
 في أمريكا دخلت في شراكة مع
                   لرقمنة المدفوعات في
 نظــــام الموانئ لتمكيـــن مالكــي 
 البضـــائع والشركــات الصغيرة من

دفع تكاليف الشحن الخاصة بهم

Bajaj Allianz General Insurance

 Reliance General Insurance

DP World
Qarar

Cadre

25%
 منصة استثمارات تقنية في العقار،
قامت بتسريح %25 من الموظفين

Kueski

90
 منصــة متخصصــة باإلقراض في
 المكسيك، قامت بتسريح 90 من

الموظفين

Kabbage

 منصــة تمويــل عبـر اإلنترنــت في
 الواليات المتحــدة، قامت بتسريـح
 عدد كبير من الموظفين وأوقفت

كامل خدماتها في الهند

Revolut

60
 بنك رقمي المملكة المتحدة،
قام البنك بتسريح 60 موظًفا

Source: https://english.aawsat.com//home/article/2198756/coronavirus-outbreak-helps-saudi-arabia-reach-target-non-cash-payments16

https://cma.org.sa/Market/fintech/Pages/default.aspx
https://cma.org.sa/Market/fintech/Pages/default.aspx
https://cma.org.sa/Market/fintech/Pages/default.aspx
https://cma.org.sa/Market/fintech/Pages/default.aspx
https://cma.org.sa/Market/fintech/Pages/default.aspx
https://cma.org.sa/Market/fintech/Pages/default.aspx
https://cma.org.sa/Market/fintech/Pages/default.aspx
https://cma.org.sa/Market/fintech/Pages/default.aspx
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الـ Fintech محلًيا 
في أرقامـ

17

135Fintech شركة
 في قــاعدة بيانات “فنتـــك السعوديــة” خالل
 فبراير 2020م  تم تسجيلها، وتم توزيعها على
البياني الرسم  في  موضح  هو  كما  مراحل   5 

أدناه

Fintech Lab
البيئة التجريبية التشغيليـة 

)مختبر التقنية المالية( 

Fully Fintech Lab 
Operational

 المختبر التشغيلي
للتقنية المالية

Pre-Commercial
 مرحلة التأسيس

Regulatory Sandbox
(sandbox) البيئة التجريبية

Idea Stage
مرحلة الفكرة

8

29

34

18

46

القائمة والحاصلة على الـ              شركــات 
   تصريــح اختبــار منتجاتهــا في األسواق حسب

الدولة خالل فبراير 2020م

السعوديةاإلمارات بريطانياالكويت األردن

3%

86%

3%3% 3%

عدد شركات الـ                 حسب الفئة
 خالل فبراير 2020م

Fintech

Fintech

2

3

4

10

16

24

56

14

6

Source: Wamda Research lab 2016

 التنظيم وإدارة
المخاطر

التأمين

أسواق المال

البنوك وبنيتها
التحتية

 التمويل الشخصي/
إدارة الخزينة

جمع األموال الخاصة

حلول األعمال
وتوفير المعلومات

اإلقراض
والتمويل

 عمليات الدفع
وصرف العمالت
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نسبة شركات الـ                لكل مجال
 خالل فبراير 2020م

Fintech

2

3

4

10

16

24

14

6

33%67%

50%50%

50%17%33%

40%50%10%

43%14%43%

6%31%63%

38%25%38%

32%27%41%

100%

Operational
/Testing License

 ترخيص التشغيل واالختبارات

Pre-Commercial 
 مرحلة التأسيس

Idea Stage
مرحلة الفكرة

 الشركــات الناشئــة في مجال التقنيــة المالية
 في ارتفاع منذ 2006 محليًا

2015

105

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

84

63

47

31
20 15 9 7 6

27% 
 نسبة النمو من
2006-2010م

39% 
 نسبة النمو من
2011-2015م

Source: Wamda Research lab 2016

 التنظيم وإدارة
المخاطر

التأمين

أسواق المال

البنوك وبنيتها
التحتية

 التمويل الشخصي/
إدارة الخزينة

جمع األموال الخاصة

حلول األعمال
وتوفير المعلومات

اإلقراض
والتمويل

 عمليات الدفع
وصرف العمالت
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 األنظمة التشريعية في
المملكة العربية السعودية

البيئة التجريبية
 تقوم البيئة التجريبية باإلشراف، والرقابة، والترخيص، ضمن
 إطار تنظيمي يسمح للمؤسسات المالية وشركات التقنية
االبتكارية، منتجاتهم  واختبار  بتجربة  والعالمية   المحلية 
تحقيق وضمان  المحتملة،  المخاطر  من  للتخفيف   وذلك 

مستوى مالئم من الضوابط التشريعية.
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 وهي البيئة التجريبية التشريعية التابعة لمؤسسة النقد العربي
 السعودي. ومن أبرز األمثلة لحلـول التقنيــة الماليـــة التي تم

اختبارها في البيئة التجريبية التشريعية

حلول إقراض النظير للنظير/ التمويل الجماعي

حلول الدفع والتحويل

حلول االدخار لألفراد

 إن البيئة التجريبية متاحة ألصحاب الحلول المالية المبتكرة
االبتكارية العمل  نماذج  وأصحاب  التنظيم،  إلى   وبحاجة 
التقنية باستخدام  تقوم  والتي  السوق  على   المستحدثة 

المالية.ا

01 Sandbox

 وهي البيئة التجريبية التشريعية التابعة لهيئة السوق المالية.
 ومن أبرز األمثلة لحلول التقنية المالية التي تم اختبارها في

مختبر التقنية المالية

حلول تمويل الملكية الجماعي

 حلول المستشار اآللي

حلول االدخار لألفراد وساطة االستثمار

02 Fintech Labs 

(Robo - Advisory)

 هذه بعض الحلول التي يجري عليها التجربة واالختبار في
 كٍل من البيئة التجريبية التشريعية ومختبر التقنية المالية،
واختبار تجربة  االبتكارات  ألصحاب  ُيمِكن  أنه  جانب   إلى 
المالي التقني  القطاع  ارتقاء  في  تساهم  أخرى   حلول 

والسوق السعودي

معايير االنضمام للبيئة التجريبية التشريعية

 أن يكون للمنتج أثر على
حياة المستهلك

 أن يكون المنتج مبتكر
 ويلبي حاجات العميل

 أن يكون هناك خطة
للتسويق والتنفيذ

 أن يكون المنتج جاهز
 لالختبار قبل طرحه في

السوق

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/-SandBox/Pages/default.aspx
https://cma.org.sa/Market/fintech/Pages/default.aspx
https://cma.org.sa/Market/fintech/Pages/default.aspx
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فريق عمل
التقرير

21



22

فريق عمل أوشن إكس

  فواز المطيري - مدير قسم تطوير المحتوى

 مشرف ومسـؤول عن المحتوى في أوشن إكس وبزنس نورة، حاصل على
 بكالوريس تسويق من جامعة الملك سعود، خبير بصناعة المحتوى والتسويق

عبر مواقع التواصل االجتماعي، مهتم في إدارة المشاريع وريادة االعمال.

منيرة القروني - مطور قطاع

 مسؤولة عن إدارة المشاريع في مبادرة فنتك السعودية، ووضع خطط سير
 واضحة للشركات في قطاع التقنية المالية إلدارة مواردها المتاحة، حاصلة
مهتمة اقتصاد  تخصص  سعود  الملك  جامعة  من  البكالوريوس  درجة   على 

باالبتكار في القطاع المالي بشكل عام، والتقنية المالية بشكل خاص

غاده السويلم - اخصائي تسويق

على تعمل  السعودية،  فنتك  مبادرة  في  والتسويق  االتصال  عن   مسؤولة 
 تخطيط وتنسيق المواد التسويقية ومراجعة وتحرير المحتوى للمبادرة، حاصلة
 على درجة البكالوريوس تخصص التسويق من جامعة الملك سعود مهتمة

باالبتكار واإلبداع في مجال التسويق

لمى الوتيد - متدربة في قسم التسويق

حاصلة على البكالوريوس من جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تخصص 
إدارة األعمال، مهتمة بالتسويق وريادة األعمال.

أروى العضيبي - أخصائي كتابة محتوى  

على  حاصلة  إكس،  أوشن  في  المحتوى  وتطوير  إعداد  عن  مسؤولة 
بكالوريوس من جامعة الملك سعود مع مرتبة الشرف تخصص لغة فرنسية 
وترجمة، مختصة في الخطط التسويقية وإدارة وتنفيذ المشاريع، مهتمة في 

االبتكار والتطوير في مجال األعمال. 

فريق عمل فنتك السعودية

روان الدريبي - كاتب محتوى

درجة  على  إكس، حاصلة  أوشن  المحتوى في  إعداد وتطوير  مسؤولة عن 
البكالوريوس تقنيات التسويق واالبتكار في جامعة األميرة نورة بالشراكة مع 
جامعة مدينة دبلن، مختصة في التسويق والترويج الرقمي وتطوير األعمال، 

مهتمة في إدارة المشاريع واالبتكار وريادة األعمال.
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إبراهيم الزهيميل - الرئيس التنفيذي ألوشن إكس
  شريك مؤسس

 مستشار مالي، وحاصل على ماجستير إدارة مالية من جامعة قريفث - استراليا،
 ومقيم منشآت اقتصادية معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين،
العربية المملكة  في  والمسرعات  الحاضنات  من  لعدد  ومستشار   ومدير 

السعودية.

  عبداهلل العجالن - المدير اإلداري

 مختص في التطوير اإلداري واإلجراءات الحكومية وتطوير الكوادر البشرية
جامعة من  علوم  بكالوريوس  على  حاصل  والمتوسطة،  الصغيرة   للشركات 

الملك سعود ومؤسس عدد من الشركات الناشئة.

سارة الزهيميل - مدير منصات االبتكار

 مختصة في تأسيس وتشغيل منصات االبتكار ) حاضنــــات  ، مسرعـــات ومراكــز
 ابتكار(، وحاصلة على بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الملك سعود،

خبيرة في إدارة المشاريع االحترافية           .

إدارة أوشن إكس

عبداهلل البريدي - مدير التسويق
 مسؤول عن تطوير مبــــادرات أوشن إكس ) منصة بزنس نورة،  ، تقارير أوشن
 إكس،                                    ( . حاصل على بكالوريـوس تسويـــــق من جــــامعة

 الملك سعود، مهتم في ريادة األعمال والمشاريع الناشئة.ا

  سلطان السبيعي - مدير تطوير أعمال المنظمات

 مختص في تطوير األعمال وإدارة المشاريع ، وحاصل على بكالوريوس إدارة
 أعمال من جامعة الملك سعود، وخبير في ادارة اجراءات العمل         وإدارة

المشاريع          .
BPM

عبداهلل العساف - نائب الرئيس التنفيذي ألوشن إكس
  شريك مؤسس

 مستشار مالي، وحاصل على ماجستير إدارة أعمال دولية ومالية  من جامعة
 دي مونتفورت – المملكة المتحدة، ومقيــــم منشــــآت اقتصادية معتمد من

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

غالية الحموي - مدير التصميمـ واإلنتاج

 مختصة في مجال التصميـــم اإلبــداعي وتصميم النظم البيئية وتطويرها،
 خبيرة في استراتيجيات تصميم العالمات التجارية والحكومية. حاصلة على
 بكالوريوس تصميم جرافيكي ووسائط رقمية من جامعة األميرة نورة بنت

عبدالرحمن.

Oceanx Meetup

PMP

PMP

أسماء المطيري - مدير تطوير الشركات الناشئة

 مختصة في تطوير العمل المؤسسي في الشركات الصغيرة والمتوسطة،
 حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة اإلمام محمد
 بن سعود اإلسالمية، خبيرة في دراسات الجدوى وخطط العمل والدراسات

المالية.
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أهدافها

عن فنتك السعودية
(Fintech Saudi)

 اهي مبادرة أطلقتها مؤسسة النقد العربي السعودي بالشراكة
في الداعمة  الجهات  أحد  لتكون  المالية  السوق  هيئة   مع 
 تطوير منظومة التقنية المالية في المملكة من خالل التكامل

والشراكات.

تسريع وتيرة نمو وتطور التقنية المالية في المملكة لتحويل البالد إلى وجهة لالبتكار في هذا المجال 
دعم تطوير البنية التحتية التي يتطلبها قطاع التقنية المالية 
دعم ريادة األعمال في التقنية المالية 
بناء القدرات الالزمة التي يتطلبها قطاع التقنية المالية 
توفير مساحات عمل وبرامج مسرعات في مركز فنتك السعودية 

@FintechSaudi

 فنتـك السعوديـة
FintechSaudi

www.fintechsaudi.com

بعض مبادراتها

الداعمة ومقدمي  أطلقت فنتك السعودية قاعدة بيانات الجهات 
 الخدمات البنية التحتية في قطاع التقنية المالية بهدف دعم شركات
 الفنتك في تأسيس ونمو شركاتهم وتزويدهم بالعروض والخدمات

المالئمة

 قاعدة بيانات مقدمي 
الخدمات الداعمة لقطاع الفنتك

 دليل إرشادي لدعم رواد األعمال وشركات الفنتك المحلية والدولية
أوسع فهم  في  يساعد  كما  تطورها،  مراحل  من  مرحلة  كل   في 

للقطاع والتشريعات في المملكة

 دليل شركات الفنتك للدخول
للسوق السعودي

 جولة فنتك تنظمها فنتك السعودية وهي مجموعة من النشاطات
فنتك شركاء  قبل  من  تنظيمها  يتم  التي  المختلفة  العمل   وورش 
 السعودية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. جولة فنتك

هي أكبر سلسلة فعاليات في قطاع الفنتك في الشرق األوسط

 جولة 
فنتك السعودية

والمؤسسات الشركاء  مع  بالتعاون  سنويًا  السعودية  فنتك   تنظم 
 المالية والجهات الحكومية الداعمة برنامج تدريبي متخصص لطالب
 الجامعات وحديثي التخرج والمهتمين ليمكنهم من بناء مهاراتهم في
 عالم الفنتك، ودعم استقطاب الكفاءات والمواهب الواعدة لتلبية

احتياجات قطاع الفنتك

 برنامج
فنتك التدريبي
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هويتنا

واالهتمام، والشغف  والخبرة،  بالمعرفة   2012 عام   انطلقنا 
سبل كافة  لنقدم  الحلول،  تبتكر  التي  الوطنية   والكفاءات 
ونطور الناشئة،  والمشاريع  األفكار  ألصحاب  واإلرشاد   الدعم 
األعمال وحاضنات  مسرعات  من  ونجعل  المنظمات،   أعمال 
 انطالقة لمشاريع ناجحة، بمنهجيات عملية وعلمية ُمقدمة من
الريادية  ِقبل مستشارين محترفين، يعملون على تحويل األفكار 
 والمبتكرة إلى واقع، لتحقق المنشأة رؤيتها، وتصل إلى أهدافها،

وُتستدام مشاريعها، وتبلغ أعلى مستويات النجاح.

خدماتنا

عن أوشن إكس

المزيد

 تطوير الشركات
الناشئة

 هو تطوير وتمكيــن قطــــاع
 األعمــــال في المملـــكـــــة
 من خالل الدعــــم واإلرشـــاد
 ألصحاب األفكار والمشـــاريع
 الناشئة التي تضمن استدامـة
 مشاريعهـــــم وتحقيـق أعلى

مستويات النجاح.

 منصات
االبتكـــار

المزيد

 هي منصات مصممة لتحويل
الريادية والمبتكرة  األفكـــــار 
 إلي واقع، وتلبية احتياجـــات
 المبدعيـــــن ورواد األعمــــال
 لتنمية مشاريعهم وتطويرها.
 يتم تقديـــم هــــذه الخدمـــة
 للجهات الحكوميــة والقطاع

الخاص.ا

 أعمال
المنظمات

المزيد

 هو تطوير أعمال المنظمـات
 من خالل المنهجيات العلمية
 والعملية والتقنية واألدوات
 التي تســـــــاهم في تحقيق

التميز المؤسسي.ا

@Oceanxksa
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