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لاومألا سوؤر تارامثتسا عّبتتب موقت ةقّثوم تانايب ةصنم ربكأ – "تينجام" تردصأ

لاملا سأر تارامثتسال يونسلا اهريرقت مويلا ،ةئشانلا تاكرشلا قاوسأ يف ةئيرجلا

ةئيه عم ةكارشلاب كلذو ،2023 ةخسن – ةيبرعلا رصم ةيروهمج يف ةئشانلا عيراشملاو ءيرجلا

تايدحتلا نم مغرلا ىلع

يف ملاعلا اههجاو يتلا

عاطق حجن ،2022 ماعلا

يرصملا ةئشانلا تاكرشلا

نم ديزملا بذج يف

يرمثتسم نم مامتهالا

”ةئيرجلا لاومألا سوؤر

سيئرلا ،يشوحب بيليف

تينجام" ةكرشل يذيفنتلا

."اديتيإ" تامولعملا ايجولونكت ةعانص ةيمنت

سأر رامثتسا دهشمل اًقّمعم اًليلحت ريرقتلا نمضتيو

ةيجولونكتلا تاكرشلا يف ءيرجلاو رماغملا لاملا

تلّجس ثيح ،رصم يف يسيئرلا اهرقم عقي يتلا ةئشانلا

ةبسنب اًيلامجإ اًومن 2022 ماعلا لالخ تاليومتلا

يكيرمأ رالود نويلم 517 غلب يسايق ىوتسم ققحتل 3.2%

تاقفص بايغ نم مغرلاب كلذو ،(يرصم هينج رايلم 15.65)

رالود نويلم 100 غلبت يتلا تاقفصلا) ةمخض ةيليومت

2022 يف ةقفص 160 يلامجإبو ،2022 ماع لالخ (رثكأف

ةرادص يف رصم عضي امب ،2021 ماعلا يف 165ـب ةنراقم

ةراق يف ةيناثلاو ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم

لاملا سأرل تاقفصلا ددع ثيح نم ايريجين دعب ايقيرفأ

.2022 ماعلل ءيرجلا

ةعانص ريوطت ةئيهل يذيفنتلا سيئرلا لامعأب مئاقلا ،رهاظلا دمحأ سدنهملا لاقو

نوئشل تامولعملا ايجولونكتو تالاصتالا ريزو دعاسمو "اديتيإ" تامولعملا ايجولونكت

يف ةرادصلا ىلإ ىرخأ ةرم ةيرصملا ةئشانلا تاكرشلا ةدوعب ءادعس» :لامعألا ةئيب ريوطت

،ةيليومتلا تاقفصلا نم ددع ربكأ ىلع مهذاوحتساو ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم

عاطق يف ةيسيئرلا ةوقلا ةطقن يه ةيرصملا ةباشلا رداوكلا نأ كشلل لاجم عدي ال امب دكؤيو

لامعألا داورو رهاملا بابشلا ةرفوو ةيرشبلا تالهؤملاب رصم رخزت ثيح ،ةئشانلا تاكرشلا
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ايجولونكت تالاجم يف نيبوهوملا

فاشتكا يف نيعرابلاو تامولعملا

ةمدخل ايجولونكتلا عيوطتو صرفلا

«.تاعاطقلا فلتخم

لصاوتس ةئيهلا نأ رهاظلا فاضأو

ةئشانلا تاكرشلا ومن زيزعتل اهمعد

مهلامعأ ةئيبو خانم ةئيهتو

دوهجلا ىلإ اريشم رصم يف ةرهدزملا

يف عادبإلا زكارم رشنل ةلوذبملا

مسا تحت ةيروهمجلا ءاحنأ فلتخم

لوصولا فدهتست يتلاو "افيتايرك"

بهاوملاو بابشلا نم ربكأ ةدعاق ىلإ

لامعألا داور تاردق ءانب ىلع لمعتو

اهومن لحارم يف ةئشانلا تاكرشلاو

 .ةفلتخملا

سيئرلا ،يشوحب بيليف حضوأ هبناج نم

 :"تينجام" ةكرشل يذيفنتلا

يتلا تايدحتلا نم مغرلا ىلع»

حجن ،2022 ماعلا يف ملاعلا اههجاو

يف يرصملا ةئشانلا تاكرشلا عاطق

يرمثتسم نم مامتهالا نم ديزملا بذج

دنعف ،ةئيرجلا لاومألا سوؤر

نأ دجن ةمخضلا تاقفصلا ءانثتسا

ققح يرصملا ءيرجلا رامثتسالا عاطق

ةبسنب تاليومتلا يف اًريبك اًومن

يذلا ماعلاب ةنراقم 2022 يف 35.7%

تاليومتلا هزواجت ىلع ةوالع ،هقبس

يف "ًالاح" ةكرش اهتققح يتلا ةمخضلا ليومتلا ةلوج باستحا دنع ىتح 2021 ماعلل ةيلامجإلا

2021». 

ايازملا نم ددعب عتمتتو ،ناكسلا ددع ثيح نم ةيبرع ةلود ربكأ دعت رصم نأ يشوحب حضوأو

ضافخنا ىلإ ةفاضإلاب ،ةعونتملا تاربخلاو ةباشلا تاءافكلا ةرفوو مخضلا قوسلا مجح اهنم

داورل ةبصخ اضرأ اهلعجي امب ،ةيميظنتلا ةئيبلا يف رمتسملا روطتلاو ،تايلمعلا فيلاكت

.نيركتبملا لامعألا

اهيلع لصحي يتلا ةميقلا مجح ىدم رهظت تانايبلا يف اهدهشن يتلا تاهجوتلا هذه» :فاضأو

ربع – ةئشانلا تاكرشلا يسسؤمو نيرمثتسمو ةيميظنت تائيهو تاموكح نم – انؤالمع

،"تينجام" ةصنم ربع اهرّفون يتلا ةقثوملاو ةقمعملا تانايبلاو ةيروفلا تاليلحتلا

تايلمعو تاسايسلا ريوطت معدل "اديتيإ" لثم انئاكرش عم لمعلل انمازتلا دكؤن ذإ اننإو

«.ةريصبلا ذافنب مهحّلست يتلا تانايبلاب ةموعدملا تارارقلا ذاختا

رصم يف ءيرجلا رامثتسالا عاطق حمالم

ةقطنم يف تاقفصلا يلامجإ نم %26 ىلع 2022 ماع يف يرصملا ءيرجلا لاملا سأر قوس ذوحتسا

160 عقاوب كلذو ،ايقيرفأ ةراق يف تاقفصلا يلامجإ نم %23و ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا

ةبسنلاب امأ .اهل اًرقم رصم نم ذختت يتلا ةيرصملا ةئشانلا تاكرشلا يف ةيرامثتسا ةقفص



دعب) ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم نم لك يف ثلاثلا زكرملا يف رصم تءاجف تاليومتلل

دعب) ايقيرفأ ةراقو (ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود

.(اينيكو ايريجين

يف ءيرجلا رامثتسالل ةئشانلا قاوسألا ةيقب عم ةيرصملا قوسلا قفاوت نم مغرلا ىلعو

ايجولونكتلا تاعاطق ةنميه ثيح نم (MEAPT) ايكرتو ناتسكابو ايقيرفأو طسوألا قرشلا

ىلع ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلاو E-commerce ةينورتكلإلا ةراجتلاو Fintech ةيلاملا

ةراجتلا عاطق يف ةيرصملا ةئشانلا تاكرشلا تّمتأ ،تاقفصلا ددعو تاليومتلا

تلتحا نيح يف يلامجإلا نم %23 ةبسنب 2022 ماعلا يف تاقفصلا نم ددع ربكأ ةينورتكلإلا

دئاسلا بيترتلا سكعب ،%18 ةبسنب يناثلا زكرملا ةيلاملا ايجولونكتلا تاكرش تاقفص

ةئشانلا قاوسألا مظعمو ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا قاوسأ رئاس يف نيعاطقلا نيذهل

 .ماع لكشب

يلامجإ نم دسألا ةصح ىلع هذاوحتسا ةيلاملا ايجولونكتلا عاطق لصاو دقف كلذ عمو

تامدخلاو لقنلا عاطق امأ .%42 ةبسنبو 2022 ماع لالخ ةيرصملا قوسلا يف تاليومتلا

%11.3 ةبسنب كلذو رامثتسالا مجحو تاقفصلا ددع ثيح نم ثلاثلا زكرملا يف ءاجف ةيتسجوللا

.يلاوتلا ىلع %12و

2022 ماع يف ةئشانلا ةيرصملا تاكرشلا ليومت تالوج مهأ "تينجام" ةكرش ريرقت ضرعتساو

رالود نويلم 40و ،2022 ويام يف Paymob ةكرش اهتعمج "ب" ةئفلا يف رالود نويلم 50 :اهنمو

MaxAB "بسكم" ةكرش نم لك اهتعمج "ب" ةئفلا يف رالود نويلم 31و "ب" ةئفلا لبق ليومت يف

يئدبملا ليومتلا لبق ام ةلوج يف رالود نويلم 25و ،2022 ربوتكأ يف MoneyFellows ةكرشو

"يكال" ةكرش اهتعمج "أ" ةئفلا يف رالود نويلم 25و ،2022 رياني يف Brimore ةكرش اهتعمج

Lucky 2022 سرام يف.

 ةقطنملا نم %24 اهتصحو ةيسايق تايوتسم ىلإ تفعاضت رصم يف جراختلا تاقفص

2021 يماع نيب رصم يف ةئيرجلا تارامثتسالا نم جراختلا تاقفص تفعاضت ىرخُأ ةهج نم

يلامجإ نم %24 لثمت يهو ،جراخت ةقفص 17 غلب قوبسم ريغ اًيسايق اًمقر ةققحم ،2022و

غلابلاو 2022 ماعلا لالخ ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةنلعملا جراختلا تاقفص

 .جراخت ةقفص 70 اهددع

،ءيرجلا رامثتسالا عاطق جضنل اًرشؤم نوكت ام ةداع جراختلا تايوتسم نأ نم مغرلا ىلعو

ليومتلا فورظل ةجيتن يه ةقطنملا يف تاجراختلا تناك اذإ ام ديدحت بعصلا نم هنأ الإ

دئاوعلا عفدب ةئشانلا تاكرشلا حاجنل ةجيتن اهنأ مأ ،ماع لكشب ًايلاح ةبعصلا

.لعفلاب اهيرمثتسمل

ةصنم تانايب رهظُت ،عيراشملل ءيرجلا ليومتلل ةئشانلا قاوسألا ةيقب ىلإ رظنلابو

،ريبك لكشب مامتهالا بذج لصاوت تلازال ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم نأب "تينجام"

ماعلا يف رالود تارايلم 3 ـلا زجاح تزواجتو 2021 ماعلل اهتاليومت تايوتسم تّطخت ثيح

.يلاوتلا ىلع ةيناثلا ةنسلل 2022

يف ةئشانلا تاكرشلا ليومت يف ٪72 ةبسنب ةزفقب ريبك دح ىلإ ةعوفدم ةدايزلا هذه تناكو

قرشلا ةقطنم يف ةمربملا تاقفصلا ددع ترّدصت رصم نأ نيح يف ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

تاليومت يف رالود تارايلم 3 ةبارق ايقيرفأ تدهشو .ةقفص 160 عقاوب ايقيرفأ لامشو طسوألا

نم ٪29 عمج يف ةيريجينلا ةئشانلا تاكرشلا تحجن ثيح ،اًضيأ ءيرجلا رامثتسالا

يف ءيرجلا رامثتسالا قاوسأ تالماعم ايكرت تردصت امنيب ،ةقفص 198 قالغإو تاليومتلا

ماعلا يف ةقفص 295 اهددع غلب يتلاو ،تاقفصلا ددع ثيح نم يلامجإ لكشب ةئشانلا تاكرشلا

2022.
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