


دور التكنولوجيا 
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من الفجوة 
الرقمية بين 

الريف والحضر 
في مصر



 دور التكنولوجيا المالية في الحد من
في  الفجوة الرقمية بين الريف والحضر

مصر
تقديم

فريق عمل من كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية 

جامعة اإلسكندرية



تقديم
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جامعة اإلسكندرية

عبد اخلالق حممد عبد اخلالق
جي حممد زقزوق حممود مجال 
أمحد جمدي علي عبد احلليم

آالء حممد نبيل الشاذيل
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2021لسكان الحضر في يناير  %42.8نسبة سكان الريف في مقابل  

2021معدل استخدام اإلنترنت في مصر في يناير  م

قابل نسبة سكان الريف الذين يستخدموا اإلنترنت في المنزل في م
ل في نسبة سكان الحضر الذين يستخدموا اإلنترنت في المنز 70.5%

  2020ديسمبر 

2021في يناير ) مليون نسمة(عدد سكان مصر 1

103.3

57.2%

57.3%

51.2%



أبرز المبادرات والجهود 

التي اتخذتها الحكومة 

المصرية لتوظيف 

التكنولوجيا المالية

قمية في تقليل الفجوة الر

بين الريف والحضر



أبرز مبادرات 
توظيف 

يةالتكنولوجيا املال
 تقليل الفجوة 

ف  ن الر الرقمية ب
ضر وا



أبرز مبادرات 
توظيف 

يةالتكنولوجيا املال
 تقليل الفجوة 

ف  ن الر الرقمية ب
ضر وا

)Fintech Egypt(قام البنك المركزي بإنشاء البوابة اإللكترونية 

تحويل مبنى البنك المركزي إلى مركز للتكنولوجيا المالية

دعم قام البنك المركزي بدعم مؤسسات وشركات التكنولوجيا المالية و
التحول الرقمي في القطاع المصرفي

"ميزة"مبادرة بطاقة 

– Point of Sale(مبادرة توسيع نقاط البيع اإللكترونية  POS(

التي تمت بالتعاون مع وزارة االتصاالت) FWD(مبادرة مصر الرقمية 

ة منصمبادرة الخدمات الحكومية مثل ومبادرات رقمنة مؤسسات الدولة 
مصر الرقمية

ة تدريب الموظفين على الخدمات الحكومية الرقمية بهدف نشر ثقاف
الرقمنة المالية
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إنشاء صندوق لدعم التكنولوجيا المالية بتكلفة مليار جنيه 09



لسد الفجوة الرقمية بين الريف والحضر والتي استهدفت " حياة كريمة"مبادرة 
:توطين القرى الذكية بالريف المصري من خالل

1
0

و مح(التعليم والتدريب 
)  األمية الرقمية

 والتحسينات المستمرة
مع التقنيات الجديدة

إعادة صياغة سلم 
أولويات المجتمع عند 

إنشاء القرى الذكية

دعم السياسة الحكومية 
للتحول نحو القرى 

الذكية باعتبارها منارة 
للتحول الرقمي

حوكمة القرى الذكية 
على نحو يكفل 
االستدامة الرقمية

تفعيل أوجه الشراكة 
المجتمعية وتطوير 

الرؤى وتحديد خارطة 
طريق للتحول الرقمي

55 4 3 2 1



الفرص التي يمكن 

اقتناصها لتعزيز دور 

التكنولوجيا المالية

في عالج الفجوة الرقمية 

بين الريف والحضر  



توافر مناخ )   1

اجتماعي يضمن 

انتشار واستدامة 

الخدمات المالية



Pencil with 4 Option Banners

2020لسنة  18قانون رقم 

2020لسنة  194قانون رقم 

2019لسنة  18قانون رقم 

2018لسنة  175قانون رقم 

يستهدف تنظيم استخدام وسائل الدفع اإللكترونية

يستهدف توسيع نطـــــاق التكنولوجيــــــــــا

قانون تنظيم نشـــاط التمويل االستهالكي

قانون مكافحة جرائم تكنولوجيـــــــا

:ة، مثلتوافر البيئة التشريعية لتقرير توسيع الخدمات الرقمية المالي)   2



 قصنادي توافر   )3

يةالمال التكنولوجيا



أجنبية شركات مع الحكومية الشراكة)  4



معدل انتشار 
الهاتف 
المحمول

من المستهلكين 
يستخدمون الخدمات 
البنكية عبر الهاتف 

المحمول

محفظة 
إلكترونية 
في مصر

من السكان 
خارج تغطية 

الخدمات المالية 
التقليدية

مستخدمي 
الهاتف 

المحمول في 
مصر

من المستهلكين 
مستعدين الستخدام 

ةلتكنولوجيا المالي

109%

58%

95 
مليون

95%

14 
مليون

70%

اتساع نطاق )  5
السوق المصري



 طبيعة الجهاز المصرفي)  6
والقطاع المالي المصري



أبرز

المعوقات 

 والتحديات التي

تواجه 

التكنولوجيا 



صعوبة الحصول على 
تراخيص إنشاء شركات 

التكنولوجيا المالية 
والشركات المصرفية 

االلكترونية

انتشار عادات وتقاليد 
ماد دفع نحو تقليل االعتت

على المعامالت الرقمية 
وزيادة االعتماد على 
المعامالت التقليدية

ضعف ثقة األفراد في 
المعامالت المالية الرقمية

ة قلة انتشار ماكينات الصرافة اآللي
في المناطق الريفية والحدودية

ارتفاع تكاليف ورسوم 
المعامالت اإللكترونية

 التالزم بين األمية الرقمية
واألمية التقليدية

أبرز التحديات
التي تواجه 

التكنولوجيا المالية



حةالسياسات زاملق نالرقميةالفجوةتقليصاملاليةالتكنولوجيادور لتعز فب ضرالر مصروا



 دور لتعزيز المقترحة السياسات رتنشط
 لرقميةا الفجوة تقليل في المالية التكنولوجيا

  ،نرئيسي محورين إلى والحضر الريف بين
:هما

  فيربتو المتعلقة السياسات  :األول المحور•
  كفيلةو قوية ومالية تكنولوجية تحتية بينية

المالية التكنولوجيا دور بتعزيز
 وفيربت المتعلقة السياسات :الثاني المحور•

المالية ولوجياللتكن والتنظيمية التشريعية البيئة



ية السياسات المتعلقة بتوفير بينية تحتية تكنولوجية ومالية قو: المحور األول
:وكفيلة بتعزيز دور التكنولوجيا المالية

إصدار البنك المركزي أول 
عملة رقمية رسمية 

تطبيق نظام توسيع نطاق 
الهوية البيومترية وإيجاد 

واجهة موحدة للدفع

 التوسع في إنشاء القرى
الذكية ونشرها على 

نطاق واسع في الريف 

 توسيع نطاق استخدام تقنيات
البلوك تشين 

)(BLOCK CHAIN

 دعم الشراكات بين البنوك
ليةوشركات التكنولوجيا الما

ع تعزيز المدفوعات عن طريق الدف
عبر رمز االستجابة السريعة

(QUICK RESPONSE – QR)



تقــديـــــم حوافـــــــز 
 للشباب بالريف إلنشـــــــاء
شركات التكنولوجيا المالية

قات تعزيـــز استخــــدام التطبي
ات اإللكترونية فـــي الجمعيـــ

التشاركيــــة

لممارسة لتأهيل شباب الريف 
الوظائف الرقمية الحرة عن طريق 

المبادرات الرقمية والترويج لها

، تفعيل شبكة الجيل الخامس
وتوفير خدمات اإلنترنت 

بأسعار معقولة

 الشراكة بيــن القطاعيــن
يذ العام والخاص لتعزيز تنف
ة برامج لعالج األمية الرقمي

 توظيف الجامعات والمعاهد العليا
لنشر ثقافة التحول الرقمي 

ية والتوعية بالخدمات المالية الرقم

ية السياسات المتعلقة بتوفير بينية تحتية تكنولوجية ومالية قو: المحور األول
:وكفيلة بتعزيز دور التكنولوجيا المالية



السياسات المتعلقة بتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية : المحور الثاني
:للتكنولوجيا المالية

تحسين الجانب التنظيمي لقطاع التكنولوجيا المالية
 لضمان ظيميةالتن الجهات تداخل تقليل طريق عن الرقمية التكنولوجية المعامالت على الرقابة إحكام بغرض
.المالية لوجياالتكنو لشركات التراخيص منح في الشفافية وضمان بدقة، المسؤولة الجهات وتحديد االتساق

تعظيم إطار التنافسية بين قطاعات التكنولوجيا المالية
 معامالتال قطاع في الفكرية الملكية وحقوق االبتكار لحماية وقوانين ضوابط وضع خالل من

.األطر بتلك الشركات والتزام المالية التكنولوجيا حوكمة عن فضًال  المالية

يفتشجيع الشباب على إنشاء شركات التكنولوجيا المالية بالر
 تكلفة يلوتقل المالية التقنية شركات إنشاء إجراءات تسهيل حوافز تقديم خالل من

.المصري بالريف اإلنترنت خدمات على الحصول

الحوافز 
والتسهيالت

اإلطار التنافسي

الجانب التنظيمي





شكًرا لحضراتكم على حسن االستماع


