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عن المركــــز

شــهد مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التابــع لمجلــس الــوزراء المصــري 
الت؛ لُيواكب التغيرات التي مَرّ بها المجتمع  -منذ نشأته عام 1985- عدة تحُوّ
المصــري، فقــد اختــص فــي مرحلتــه األولــى )1985 - 1999( بتطويــر البنيــة 
المعلوماتيــة فــي مصــر، ثــم كان إنشــاء وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات 
فكــر   كُمؤسســة  دوره  لُيــؤدي  مســيرته؛  فــي  رئيســة  ل  تحــُوّ نقطــة   )1999( عــام 
)Think Tank(  تدعــم جهــود ُمتخــذ القــرار فــي مجــاالت التنميــة المختلفــة.

ــى رؤيــة مفادهــا أن يكــون المركــز هــو  ومنــذ ذلــك الحيــن، أصبــح المركــز يتبَنّ
األكثــر تميــًزا فــي مجــال دعــم اتخــاذ القــرار فــي قضايــا التنميــة الشــاملة، وإقامــة 
ــاء، وتعزيــز قنــوات التواصــل مــع المواطــن المصــري الــذي  حــوار مجتمعــي بَنّ
ُيَعــُدّ غايــة التنميــة وهدفهــا األســمى، األمــر الــذي يؤهلــه لاضطــاع بــدور أكبــر 
فــي صنــع السياســة العامــة، وتعزيــز كفــاءة جهــود التنميــة وفعاليتهــا، وترســيخ 

مجتمــع المعرفــة.





سلســلة شــبابنا يدعــم قرارنــا سلســلة بحثيــة غيــر 
دوريــة تتســم بالطابــع التطبيقــي، وتأتــي انطاًقــا 
مــن إيمــان المركــز بالــدور الحيــوي الــذي يلعبــه 
والمؤسســات  الجامعــات  فــي  الباحثيــن  شــباب 
قــة  البحثيــة جميعهــا فــي تقديــم رؤى وأفــكار خاَّ
لدعــم متخــذ القــرار، إلــى جانــب تشــجيع مشــاركة 
الشــباب فــي رســم السياســات العامــة لعــدد مــن 
كافــة،  المجــاالت  فــي  األولويــة  ذات  القضايــا 
وانتهــاًء بطــرح اســتراتيجيات متكاملــة، وآليــات 
الدراســة  محــل  للقضايــا  مبتكــرة  تنفيذيــة 

والتحليــل.
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مقدمـــــــة
لقــد أصبحــت تكنولوجيــا المعلومــات محفــًزا للتنميــة االقتصاديــة فــي العديــد مــن الــدول، ولكــن علــى الرغــم مــن أهميتهــا التنمويــة 
فــت الفجــوة  فإنهــا يمكــن أن تــؤدي إلــى تهميــش بعــض الفئــات بســبب تبايــن التغطيــة الرقميــة )Wensheng, 2002(. وقــد ُعرِّ
ِنهــم  الرقميــة بأنهــا الفجــوة بيــن أولئــك الذيــن لديهــم إمكانيــة الوصــول إلــى خدمــات التكنولوجيــا بأســعار معقولــة، فضــًا عــن تََمكُّ

.)Taylor 2021 & Singh, 2010( مــن اســتخدامها فــي مقابــل أولئــك الذيــن يفتقــرون إلــى ذلــك

تعــددت أنــواع الفجــوة الرقميــة، ولعــل الفجــوة الرقميــة بيــن ســكان الحضــر والريــف فــي مصــر اآلن تَُعــدُّ النــوع األكثــر احتياًجــا 
واألشــد إلحاًحــا للمعالجــة، إذ يمثــل اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات أهميــة قصــوى علــى المســتوى القومــي، ففــي إطــار خطــة 
التحــول الرقمــي التــي تطبقهــا مصــر، مــن المتوقــع أن يتفاقــم التفــاوت الرقمــي بيــن الريــف والحضــر حيــث أن نســبة مســتخدمي 
تكنولوجيــا المعلومــات فــي الحضــر ترتفــع عــن نســبتهم فــي الريــف المصــري، وهــذا يعــزز الفجــوة الرقميــة بيــن المجموعتيــن 
لتمثــل الجــزء األكبــر مــن الفجــوة الرقميــة علــى المســتوى الوطنــي؛ ولذلــك فمــن األهميــة بمــكان بحــث كيفيــة تقليــص الفجــوة 

الرقميــة بينهــم )موســى،2020 (.

ــة وغيرهــا مــن أنشــطة الحكومــات والشــركات  ــه لألنشــطة االقتصادي ــى عن ــح التحــول الرقمــي ال غن ــي أصب فــي العصــر الحال
ــن ســكان الحضــر مــن اســتخدام اإلنترنــت للحصــول علــى الخدمــات المصرفيــة  والمجتمــع المدنــي. وبينــت جائحــة كوفيــد-19 تمكَّ
ــا ســكان الريــف فلــم يكونــوا علــى اســتعداد لمواجهــة  والعمــل والمنــح االجتماعيــة والتجــارة )Mothobi & Alison, 2021(، أمَّ

.)El Kadi, 2020( األزمــة؛ ممــا ســلط الضــوء علــى التفــاوت الرقمــي العميــق بيــن الحضــر والريــف

وبالنظــر للشــكل التالــي الــذي يعــرض بعــض البيانــات الهامــة عــن عــدد الســكان ونســبة ســكان الريــف لســكان الحضــر، باإلضافــة 
إلــى معــدل اســتخدام اإلنترنــت فضــًا عــن نســبة ســكان الريــف والحضــر الذيــن لديهــم وصــول لإلنترنــت، ياحــظ وجــود فــارق 

بيــن نســبة مســتخدمي اإلنترنــت فــي الريــف والحضــر الــذي يســتخدم كمؤشــر عــن تفاقــم الفجــوة الرقميــة بينهــم.

عدد سكان مصر (مليون نسمة) في يناير ٢٠٢٢ ١٠٥٫٢

٪٥٧

٪٧١٫٩

٪٦٤

نسبة سكان الريف في مقابل ٤٣٪ لسكان الحضر في يناير ٢٠٢٢

نسبة معدل استخدام اإلنترنت في مصر ٢٠٢٢

نسبة سكان الريف الذين يستخدمون اإلنترنت في المنزل في مقابل ٨٤٪
نسبة سكان الحضر الذين يستخدمون اإلنترنت في المنزل في ٢٠٢٢

شكل رقم )1(
إحصائيات عامة عن السكان واستخدام اإلنترنت بين الريف والحضر

ICT Indicators Bulletin 2022 و  Digital 2022: Egyptمن إعداد فريق العمل باالعتماد على بيانات
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 هنــاك توافــق فــي اآلراء علــى أن الفجــوة الرقميــة مــن أشــكال االســتبعاد االجتماعــي الــذي يتعيــن العمــل علــى تقليصــه
)Taylor, 2021(، وعليــه تســتهدف تلــك الورقــة تقديــم توصيــات لمتخــذي القــرار تســاعد علــى تقليــص الفجــوة الرقميــة بيــن 
الحضــر والريــف مــن خــال التوســع فــي تطبيــق واســتخدام التكنولوجيــا الماليــة )Fintech(.  وتعــرف التكنولوجيــا الماليــة 
ــف فــي تقديــم الخدمــات الماليــة بــداًل مــن الوســائل  )Fintech( علــى أنهــا التقنيــات واألســاليب التكنولوجيــة الحديثــة التــي تُوظَّ
ــر عبــر اإلنترنــت  الماليــة التقليديــة، مثــل: التطبيقــات واإلجــراءات والعمليــات والمنتجــات ونمــاذج األعمــال المســتحدثة التــي تُوفَّ

باســتخدام الوســائل التكنولوجيــة المتطــورة.

شكل رقم )٢(
 تعريف الفجوة الرقمية والتكنولوجيا المالية

من إعداد فريق العمل

الفجوة الرقمية

التكنولوجيا المالية
Fintech

هــي الفجــوة بيــن أولئــك الذيــن لديهــم إمكانيــة الوصــول إلــى الخدمات 
التكنولوجيــة الرقميــة بأســعار معقولــة مع تمكنهم من اســتخدامها في 

مقابل أولئك الذين يفتقرون إلى ذلك.

هي التقنيات واألساليب التكنولوجية الحديثة التي توظف في تقديم 
الخدمات المالية بدًال من الوسائل المالية التقليدية، مثل: التطبيقات 
التي  المستحدثة  والمنتجات ونماذج األعمال  والعمليات  واإلجراءات 

توفر  عبر اإلنترنت باستخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة.



القسم األول: 

قطاع التكنولوجيا الماليـة في مصر
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قطاع التكنولوجيا المالية في مصرالقسم األول: 

يُعــد قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات مــن أهــم القطاعــات ذات الــدور الرائــد فــي تعظيــم الميــزة التنافســية لاقتصــاد 
ــم  ــة فــي تقدي ــا الحديث ــات التكنولوجي ــه مــن اســتخدام تقني ــج عن ــرز ثمــار تطــور ذلــك القطــاع، هــو مــا نت القومــي، ولعــل مــن أب
الخدمــات الماليــة، والــذي يُعــرف اصطاحــاً بالتكنولوجيــا الماليــة. وقــد تزايــد دور قطــاع التكنولوجيــا الماليــة فــي االقتصــاد 
ــة تكفــل  ــة رقمي ــق بيئ ــا خل ــة المســتدامة، وقــد اســتهدف قطــاع التكنولوجي ــق التنمي ــة فــي تحقي ــة الحالي المصــري خــال األلفي
ــى المســتوى اإلقليمــي. كمــا يظهــر مــن خــال ارتفــاع معــدل نمــو القطــاع ليصــل إلــى 16% فــي عــام  تحقيــق ميــزة تنافســية عل
2021/2020 مقارنــة بـــ 15.2% فــي عــام 2020/2019 بمــا يُســهم بنحــو 4.4% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لمصــر عــام 
2020/2019 وقــد ارتفعــت تلــك النســبة لتبلــغ نحــو 5% عــام 2021/2020 وفًقــا لبيانــات وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات 
)MCIT, 2022(. وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع هــذه النســبة لقطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات إال أن ثمــة عقبــات تشــكل 
حجــر عثــرة أمــام التحــول الرقمــي خاصــة فــي الــدول الناميــة لمــا لتلــك الــدول مــن ســمات اقتصاديــة واجتماعيــة تقــف للحيلولــة 
دون تحقــق الرقمنــة الشــاملة علــى المســتوى الجغرافــي والنوعــي، بيــد إن الوضــع العالمــي الراهــن فــي ظــل جائحــة كوفيــد19 

شــهد تطــور ملحــوظ فــي الرقمنــة )المســاح، 2021(.

ــا الماليــة،  ــة فــي مجــال التكنولوجي شــهد االقتصــاد المصــري فــي الفتــرة الراهنــة تزايــد فــي عــدد الشــركات الناشــئة المتعامل
وتوســيع نطــاق رقمنــة الخدمــات الماليــة، ومــن أهــم شــركات التكنولوجيــا والتطبيقــات الذكيــة التــي تدعــم التحــول الرقمــي مــا 
يلــي: )1( شــركة فــوري وهــي مؤسســة رائــدة للمدفوعــات والتحصيــات اإللكترونيــة وتقــدم خدمــات ماليــة للعمــاء واســعة النطــاق 
بفضــل تواجدهــا فــي عــدد كبيــر مــن منافــذ البيــع ســواء التجزئــة أو الجملــة. )2( تطبيــق حوشــلي وهــو تطبيــق يســاعد العمــاء 
علــى االدخــار وبخاصــة العمــاء الذيــن يمتلكــون مدخــرات متوســطة الحجــم وال يملكــون حســاًبا بنكًيــا. )3( شــركة تــي بــاي وهــي 
شــركة توفــر وســائل دفــع بديلــة للوســائل التقليديــة منــذ بدايــة تواجدهــا فــي مصــر. )4( شــركة دي ســي بــي مصــر تقــدم خدمــة 
التســوق اإللكترونــي والرقمــي لمســتخدمي اإلنترنــت لخلــق تجربــة أفضــل للعمــاء مــن خــال توفيــر بدائــل شــراء عديــدة فضــا 
عــن المســاعدة علــى زيــادة ربــح التاجــر مــن خــال تطبيــق اســتراتيجية دفــع ســهلة التنفيــذ. )5( دوبــاي وهــي شــركة تقــدم خدمــة 
مدفوعــات مبنيــة علــى الســحب اإللكترونــي تمكــن أصحــاب الوظائــف مــن ســحب المرتبــات والدفــع اإللكترونــي. )6( موقــع 
ادفعلــي دوت كــوم وهــو موقــع إلكترونــي يســمح للمســتخدمين فــي مصــر بطلــب منتجــات مــن الواليــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة 
بإجــراءات دفــع ســهلة ال تتطلــب بطاقــة ائتمانيــة. )7( تطبيــق مانــي فيللــوز تطبيــق يســمح للمســتخدمين فــي مصــر بتنظيــم 
الجمعيــات بطريقــة آمنــة.  )8( تطبيــق فاليــو تطبيــق يقــدم للمســتخدمين فرصــة التســوق اإللكترونــي ويقــدم للمســتخدمين خطــط 
للدفــع بديلــة لبعضهــا البعــض. )9( متجــر بــاي مــوب وهــو متجــر يقبــل المدفوعــات اإللكترونيــة ويقــدم حلــول مدمجــة تســتفيد مــن 

كل قنــوات الدفــع الموجــودة بالفعــل.
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التشــريعات  والقوانيــن والمبــادرات التــي اســتهدفت دعــم قطــاع التكنولوجيــا 
المالية:

لقــد تعــددت التشــريعات والقوانيــن التــي مّهــدت الطريــق الســتيعاب وتطبيــق الرقمنــة الماليــة فــي مصــر. وال يتســع المجــال  	
لذكــر جميــع تلــك القوانيــن والتشــريعات، بيــد أنــه يُذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر، مجموعــة مــن القوانيــن 
ــون رقــم 175 لســنة 2018،  ــل قان ــا المعلومــات مث ــم تكنولوجي ــق األمــن الســيبراني ومكافحــة جرائ ــي اســتهدفت تحقي الت
ومجموعــة اخــرى مــن القوانيــن التــي اســتهدفت تنظيــم اســتخدام وســائل الدفــع اإللكترونيــة مثــل قانــون رقــم 18 لســنه 
2019، فضــًا عــن مجموعــة تضــم 6 قوانيــن اســتهدفت تقنيــن اســتخدام أوراق البنكنــوت )النقــود الورقيــة( خــارج نطــاق 

الجهــاز المصرفــي، باإلضافــة إلــى تشــجيع الرقمنــة للخدمــات الماليــة والمصرفيــة.

تُعــد إجــراءات وقــرارات البنــك المركــزي التــي حّثــت علــى إدخــال وإدمــاج الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة فــي مجــال  	
الخدمــات الماليــة والمصرفيــة بمثابــة نــواه لإلطــار التشــريعي والقانونــي لحوكمــة صناعــة التكنولوجيــا الماليــة، فقــد 
ــى اســتخدام رمــز االســتجابة الســريع QR لــدى التجــار، فضــًا عــن  أصــدر البنــك المركــزي قــراراً ســنة 2017 نــص عل
قبــول المدفوعــات إلكترونيــاً، باإلضافــة إلــى مــا أصــدره البنــك المركــزي المصــري مــن قــرارات اســتهدفت تنظيــم وتســهيل 

ــي رقمــي. ــر بشــكل إلكترون ــل وســداد الفواتي ــات تحصي عملي
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شكل رقم )٣(
وضع التكنولوجيا المالية في مصر

 The Global Fintech Index 2020 من إعداد فريق العمل باالعتماد على بيانات تقرير

https://findexable.com/wp-content/uploads/2019/12/Findexable_Global-Fintech-Rankings-2020exSFA.pdf
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القسم الثاني: 

ــة  أبــرز المبــادرات والجهــود التــي اتخذتهــا الحكومــة المصري
لتوظيــف التكنولوجيــا الماليــة فــي تقليــل الفجـــــوة الرقميــة بين 

الريــف والحضــر خــال العقــد األخيــر
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القسم الثاني: 

تمــت  	 -التــي  المركــزي  البنــك  اســتراتيجية  اســتهدفت 
مركــزاً  مصــر  جعــل   -2019 عــام  وبلورتهــا  صياغتهــا 
ــا الماليــة، وقــد عّمــدت تلــك  ــاً لصناعــة التكنولوجي إقليمي
االســتراتيجية إلــى الحــد مــن التفــاوت الرقمــي بيــن ســكان 
الريــف والحضــر، وقــد انطــوت فــي ثناياهــا علــى العديــد 
التــي تمــت بلورتهــا مــن خــال مجموعــة  مــن المحــاور 
متكاملــة مــن اإلجــراءات والمبــادرات. يتكفــل بهــا كا مــن 
البنــك المركــزي المصــري ووزارة الماليــة المصريــة مــن 
أجــل تعزيــز الشــمول المالــي بهــدف الحــد مــن التفــاوت 
الرقمــي ونشــر ثقافــة الرقمنــة علــى نِحــو يكفــل دمــج كافــة 
القطاعــات والفئــات العمريــة فــي مســار التحــول الرقمــي، 
وفــي ســعيهما لتحقيــق تلــك األهــداف قــام البنــك المركــزي 
يســعى  الماليــة  التكنولوجيــا  لصناعــة  مركــز  بإنشــاء 
مــن خالــه إلــى جمــع جميــع األطــراف المعنيــة بقطــاع 
التكنولوجيــا الماليــة مــن مســتثمرين ورواد أعمال ووســطاء 
وجهــات رقابيــة. فضــًا عــن تقديــم الدعم الكافي لشــركات 
التكنولوجيــا الماليــة وإطــاق عديــد مــن المبــادرات تهــدف 
فــي المقــام األول إللغــاء حالــة األميــة الرقميــة وتقليــص 

ــف والحضــر. ــة فــي الري ــة الرقمي ــن التغطي ــن بي التباي

أبــرز المبــادرات والجهــود التــي اتخذتهــا الحكومة المصرية 
لتوظيــف التكنولوجيــا الماليــة فــي تقليــل الفجــوة الرقمية 

بيــن الريــف والحضر

ــوك وســيلة  	 ــا البن ــي أطلقته ــد مبــادرة بطاقــة »ميــزة« الت تُع
ذات فاعليــة لتقليــص الفجــوة الرقميــة بين الريف والحضر 
حيــث إن تلــك البطاقــات تمّكــن حامليهــا مــن حريــة الســداد 
و/أو الســحب مــن أرصدتهــم عبــر شــبكة الصــراف اآللــي، 
الربــط  تحقيــق  فــي  رئيــس  بشــكل  يســهم  الــذي  األمــر 
الرقمــي بيــن الريــف والحضــر بمــا القتــه هــذه البطاقــة 

علــى وجــه الخصــوص مــن قبــول عــام لألفــراد. 
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مبــادرة توســيع نقــاط البيــع اإللكترونيــة )POS( التــي اســتهدفت  	
ــي تســاعد  ــادرات الت ــد مــن أهــم المب ــة، تٌع ــد مــن القــرى الريفي عدي
علــى تعزيــز دور التكنولوجيــا الماليــة ورقمنــة الخدمــات الماليــة للحد 
مــن التفــاوت الرقمــي بيــن ســكان الريــف والحضــر. تنقســم ماكينــات 
نقــاط البيــع اإللكترونيــة إلــى نوعيــن رئيســين، همــا: ماكينــات نقــاط 
البيــع البنكيــة، وماكينــات نقــاط البيــع لشــركات وتطبيقــات الدفــع 
اإللكترونــي، مثــل شــركة فــوري وأمــان وغيرهمــا، أي أن تطبيــق فــوري 
هــو جــزء مــن منظومــة نقــاط البيــع اإللكترونيــة وأحــد أبــرز األمثلــة 
عليهــا. يمكــن تقديــم خصومــات للمســتهلك المســتخدم لهــذا التطبيق 
وكذلــك توجيــه حوافــز ودعــم للبائــع أو التاجــر الــذي يوجــد لديــه هــذا 

التطبيــق فــي الريــف، حيــث مــن خــال البائــع أو التاجــر يمكــن إتمــام عديــد مــن الخدمــات فــي صــورة رقميــة وبخاصــٍة فــي 
ــق فــوري مباشــرة بواســطة الهاتــف المحمــول. كذلــك  ــن ال يمكنهــم اســتخدام تطبي ــة الذي الريــف وســكان المناطــق النائي
يمكــن اســتخدام تطبيقــات مثــل فــوري فــي ســد وعــاج جــزء مــن الفجــوة الرقميــة مــن خــال توســيع وزيــادة عــدد مراكــز 
أو نقــاط البيــع لشــركات وتطبيقــات الدفــع اإللكترونــي })Points of Sale )POS{ وذلــك بمعــدل أكبــر فــي الريــف عــن 

الحضــر.

منحــة مســتقبلنا الرقمــي )FWD( التــي تمــت بالتعــاون بيــن هيئــة تنميــة صناعــة تكنولوجيــا المعلومــات )ITIDA( ووزارة  	
االتصــاالت عبــر منصــة Udacity وبدعــم مباشــر مــن الســيد الرئيــس/ عبــد الفتــاح السيســي، وهــي منحــة رقميــة مدعمــة 
مادًيــا بالكامــل مــن قبــل وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، واســتهدفت المنحــة تطويــر مهــارات أكثــر مــن 100,000 
ــف المناطــق  ــن الشــباب بمختل ــادرة تمكي ــك المب ــى حــد ســواء.  إذ اســتهدفت تل ــف والحضــر عل مصــري مــن ســكان الري
ــق  ــك عــن طري ــف منصــات العمــل الحــر، وذل ــر مختل ــة عب ــة فــي مصــر مــن المنافســة فــي ســوق العمــل الدولي الجغرافي
ــة،  ــع اإللكتروني ــم المواق ــات، وتصمي ــل البيان ــل: تحلي ــف مجــاالت العمــل الرقمــي الحــر مث ــى مختل ــم عل ــم وتدريبه تأهيله
والتســويق اإللكترونــي، والحوســبة الســحابية، وتطويــر تطبيقــات الهاتــف المحمــول، وهــو مــا يترتــب عليــه نــوع مــن اإلندمــاج 

التقنــي والرقمــي بيــن مختلــف فئــات المجتمــع بمــا يضمــن نقــل ثقافــة الرقمنــة الماليــة بيــن ســكان الريــف والحضــر.
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هنــاك مبــادرات اســتهدفت تمكيــن المــرأة الريفيــة علــى وجــه الخصــوص مثــل مبــادرة قدوة-تــك  لتمكيــن المــرأة تكنولوجًيــا  	
برعايــة وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، والتــي تســعى إلــى تمكيــن المــرأة فــي محافظــات مصــر تكنولوجًيــا 
باألخــص فــي المناطــق النائيــة والمهمشــة، وتعزيــز قدراتهــا فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة، وتقديــم الدعــم التكنولوجــي 

إلــى رائــدات األعمــال مــن أجــل دعــم التحــول إلــى مجتمــع رقمــي.

اســتهدفت مبــادرة الريــف المصــري رفــع كفــاءة الخدمــات الرقميــة والبنيــة التكنولوجيــة، مــن خــال العمــل علــى تحســين  	
خدمــات الكهربــاء ورفــع كفــاءة خطــوط االتصــاالت، كمــا قامــت الدولــة بعديــد مــن المبــادرات التــي اســتهدفت رقمنــة 
ــه تشــجيع  ــك يترتــب علي ــة(، وال شــك أن ذل ــل منصــة مصــر الرقمي ــة )مث ــات الحكومي ــة الخدم ــة ورقمن مؤسســات الدول

ــة التحــول الرقمــي فــي مصــر.  وتمكيــن ســكان الريــف مــن مواكب
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كمــا تــم عقــد العديــد مــن المبــادرات لتدريــب العامليــن بمختلــف القطاعــات بالحكومــة المصريــة علــى منظومــة التحــول  	
الرقمــي الجديــدة. كمــا تــم تدريــب العامليــن المنتقليــن إلــى العاصمــة اإلداريــة الجديــدة علــى الخدمــات الحكوميــة الرقميــة 

بهــدف نقــل ثقافــة الرقمنــة الماليــة إلــى ذويهــم. 

البرامــج والنــدوات التــي عقدتهــا الجامعــات المصريــة، والتــي اســتهدفت نشــر ثقافــة التحــول الرقمــي، وقــد انعقــد عــدد  	
ــادرات وورش  ــد مــن المب ــد عدي ــم عق ــا ت ــة. كم ــم وبالقــرب مــن المناطــق الريفي ــات باألقالي ــادرات بالجامع ــك المب مــن تل
العمــل بالتعــاون مــع البنــك المركــزي والمعهــد المصرفــي المصــري إلعــداد كــوادر فنيــة مــن الُمــدراء والفنييــن والموظفيــن 
والعامليــن بالبنــوك المصريــة، وبخاصــة العامليــن فــي فــروع البنــوك التجاريــة بالريــف المصــري، وبنــاًء علــى ذلــك تــم تدريب 
عــدد كبيــر مــن المصرفييــن بالبنــوك المختلفــة خاصــة العامليــن بالفــروع المتواجــدة بالريــف المصــري، وقــد اســتهدفت 
تلــك المبــادرات التــي تمــت بالتعــاون مــع المعهــد المصرفــي تعزيــز التحــول الرقمــي ســواء فيمــا يتعلــق بالمعامــات البنكيــة 
أو الوظائــف البنكيــة. كمــا تــم عقــد عديــد مــن المبــادرات والــورش التدريبيــة بالتعــاون بيــن وزارتــي الثقافــة واالتصــاالت 
لتدريــب الشــباب مــن مختلــف القــرى والمــدن علــى نشــر ثقافــة التحول الرقمــي.  كما عمــدت القنوات والبرامــج التليفزيونية 
إلــى نشــر ثقافــة التحــول الرقمــي. كمــا تــم توحيــد عــدد مــن قواعــد البيانــات فــي قاعــدة بيانــات واحــدة. كمــا قــام البنــك 

المركــزي بإطــاق أكبــر المبــادرات فــي صنــدوق التكنولوجيــا الماليــة بقيمــة مليــار جنيــه. 

مبــادرة »حيــاة كريمــة« لســد الفجــوة الرقميــة بيــن الريــف والحضــر حيــث أطلــق الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي فــي  	
2 ينايــر 2019 مبــادرة حيــاة كريمــة، فــا شــك أن التطلــع لحيــاة أفضــل فــي القــرى الريفيــة، يعنــي تمكيــن هــذه المناطــق 
مــن الوصــول إلــى جميــع الخدمــات الرقميــة وذلــك يتطلــب تطويرهــا بشــكل يُمكنهــا مــن رقمنــة جميــع الخدمــات الريفيــة، 
مــن خــال توافــر البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة وتوافــر مراكــز البيــع بالتجزئــة والجملــة اإللكترونيــة فضــًا عــن محــو األميــة 
الرقميــة. كل ذلــك مــع االفتــراض أن يتــم توفيــر هــذه الخدمــات بطريقــة فعالــة مــن حيــث التكلفــة، واالســتدامة. وهنــا يجــب 
اإلشــارة إلــى القــرى الذكيــة بشــكل شــامل مــع االســتدامة كمبــدأ إرشــادي أساســي، حيــث إن تلــك القــرى يُمكــن اســتخدامها 
لتحقيــق نقلــة نوعيــة جذريــة نحــو التحــول الرقمــي وال شــك إن ذلــك يترتــب عليــه تقليــل الفجــوة الرقميــة ليــس فقــط بيــن 

الريــف والحضــر، ولكــن بيــن القــرى الريفيــة وبعضهــا البعــض.
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استهدفت مبادرة حياة كريمة توطين القرى الذكية بالريف المصري من خال:
أواًل: وضــع خارطــة طريــق تضمــن الحــد مــن التبايــن فــي التغطيــة الرقميــة وتهيــئ المســار نحــو التحــول الرقمــي مــن خــال  	

ــن  ــد م ــا العدي ــي طياته ــق ف ــت خارطــة الطري ــد تضمن ــة بالتحــول وق ــة المؤسســات المعني ــة لكاف ــز المشــاركة الفعال تعزي
السياســات التشــريعية والقانونيــة فضــًا عــن عديــد مــن برامــج التعليــم والتدريــب.

ثانًيــا: تعزيــز منــاخ وبيئــة مواتيــة لتوطيــن القــرى الذكيــة بالريــف المصــري مــن خــال التحــول الرقمــي المالــي الــذي يشــمل  	
مجموعــة متكاملــة مــن السياســات الحكوميــة واإلجــراءات التنظيميــة التــي توجــت بحوكمــة عديــد مــن القــرى علــى نحــو 

يكفــل االســتدامة الرقميــة.

شكل رقم )4(
 أهداف مبادرة »حياة كريمة« - من إعداد فريق العمل

كمــا تســعى وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات إلــى وضــع مجموعــة واســعة مــن اإلســتراتيجيات لســد الفجــوة  	
الرقميــة بيــن المناطــق الحضريــة والريفيــة. تركــز هــذه اإلســتراتيجيات علــى جوانــب مختلفــة مــن »الرقمنــة«، بمــا فــي ذلــك 
بنــاء البنيــة التحتيــة، وتغطيــة الشــبكة، ومحــو األميــة لتطبيــق تقنيــات رقميــة جديــدة لتحســين إنتاجيــة األعمــال الريفيــة، 

والتــي تشــمل الزراعــة والصناعــات الصغيــرة األخــرى.
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القسم الثالث: 

الفــرص التــي يمكــن اقتناصهــا لتعزيــز دور التكنولوجيــا المالية 
فــي عــاج الفجــوة الرقمية بين الريـــف والحضـــر
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القسم الثالث: 
إن المتأمــل فــي واقــع االقتصــاد المصــري يجــده بيئــة خصبــة الســتيعاب ثقافــة الرقمنــة وبخاصــة فــي ظــل وجــود فــرص لتمكيــن 
قطــاع التكنولوجيــا الماليــة كأداة لتعزيــز التحــول الرقمــي ومــن ثــم تفــادي التفــاوت الرقمــي بيــن الريــف والحضــر وبنــاًء علــى ذلــك 

يهــدف هــذا القســم إلــى تســليط الضــوء علــى أهــم تلــك الفــرص.

 توافر مناخ اجتماعي يضمن انتشار واستدامة الخدمات المالية:- 1

ممــا ال شــك فيــه أن توافــر منــاخ اجتماعــي مواتــي للتحــول الرقمــي يُعــد مــن أهــم الفــرص التــي يمكــن االســتفادة منهــا فــي طريــق 
االســتدامة الرقميــة ويتشــكل ذلــك المنــاخ االجتماعــي مــن رغبــة األفــراد فــي المجتمــع فــي التحــول الرقمــي واالســتعداد لذلــك 

وتوافــر العوامــل المشــجعة للتحــول وبخاصــة إذا كانــت تتفــق مــع عــادات المجتمــع وتقاليــده.

 توفير مناخ يضمن تحقيق األمن السيبراني- ٢

مــن خــال اســتعراض القوانيــن والتشــريعات ســالفة الذكــر التــي اســتهدفت االرتقــاء بمســتوى أمــن الرقمنــة الماليــة فــي ربــوع 
االقتصــاد، عمــدت تلــك القوانيــن علــى العمــل علــى تحقيــق أمــن المعلومــات مــن خــال وضــع إطــار قانونــي يضمــن حوكمــة تلــك 
ــي ظــل التطــورات  ــف والحضــر ف ــن الري ــة بي ــان عــدم اتســاع الفجــوة الرقمي ــة لضم ــم اإللكتروني ــن الجرائ ــات والحــد م الخدم

ــة.  ــة الرقمي المتاحقــة للخدمــات المالي

 توافر مصادر التمويل - ٣

يُعــد توافــر مصــادر تمويــل بمثابــة محفــزات لقطــاع التكنولوجيــا الماليــة ليــس فقــط لمــا يترتــب عليهــا مــن تقديــم الدعــم مالــي 
للشــركات الناشــئة فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة، ولكــن لمــا يضمنــه هــذا الدعــم مــن توفيــر منــاخ داعــم لاســتثمار فــي قطــاع 

التكنولوجيــا الماليــة ولعــل مــن أهــم تلــك المصــادر فــي اآلونــة األخيــرة مــا يعــرف باســم صناديــق التكنولوجيــا الماليــة.

 توافر مناخ جاذب لاستثمار- 4

تســعى الحكومــة لتوفيــر منــاخ آمــن مــن الناحيــة القانونيــة مســتقًرا مــن الناحيــة االقتصاديــة لجــذب المزيــد مــن االســتثمارات 
األجنبيــة فــي ظــل وجــود قبــول حكومــي للشــراكة مــع تلــك الشــركات. ويمكــن اســتغال مثــل هــذه الشــراكة لتوســيع نطــاق عمــل 
ــك  ــي تل ــد االســتثمار ف ــك الشــركات عن ــا لتل ــم مزاي ــة مــن خــال تقدي ــة المناطــق الريفي ــي كاف ــة ف ــا المالي شــركات التكنولوجي

المناطــق.

الفــرص التــي يمكــن اقتناصهــا لتعزيــز دور التكنولوجيــا 
الماليــة فــي عــاج الفجــوة الرقميــة بيــن الريــف والحضــر 
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 اتساع نطاق السوق المصري:- 5

يمثــل اتســاع نطــاق الســوق قضيــة هامــة لشــركات التكنولوجيــا الماليــة حيــث يوفــر لهــم ســبيل للتمويــل الــازم للتوســع كمــا يســاعد 
علــى توفيــر الطلــب الــازم علــى خدمــات التكنولوجيــا الماليــة، إذ يتجــاوز عــدد مســتخدمي الهاتــف المحمــول فــي مصــر 95 مليــون 
مســتخدم، ويبلــغ معــدل انتشــار الهاتــف المحمــول 109%، ويوجــد فــي مصــر حالًيــا نحــو 14 مليــون محفظــة إلكترونيــة. كمــا يُمثــل 
الشــباب النســبة الكبــرى مــن عــدد الســكان. ومــع ذلــك فــإن 70% مــن الســكان خــارج تغطيــة الخدمــات الماليــة التقليديــة. فوفقــا 
الســتبيان Deloitte Digital لعــام 2020، يظهــر توجــه عــام للمســتهلكين فــي مصــر نحــو التكنولوجيــا الماليــة، ويســتخدم %58 
مــن المســتهلكين المصرييــن الخدمــات البنكيــة عبــر الهاتــف المحمــول، وأصبــح 95% مــن المســتهلكين فــي مصــر مســتعدين لتبنــي 

واســتخدام أدوات وحلــول التكنولوجيــا الماليــة )المســاح، 2021(.

شكل رقم )٦(
إحصائيات تعكس حجم السوق المصري للتكنولوجيا المالية

من إعداد فريق العمل باالعتماد على بيانات )المساح، 2021( في “التكنولوجيا المالية: الفرص والتحديات أمام القطاع الخاص في مصر”

 طبيعة الجهاز المصرفي والقطاع المالي المصري- ٦

ــن  ــات مهيئي ــي، ب ــإن القطــاع المصــرف المصــري والقطــاع المال ــزي ف ــك المرك ــا البن ــي أطلقه ــادرات الت ــن المب ــد م ــا لعدي وفًق
الســتيعاب الخدمــات الماليــة الرقميــة علــى نحــو يكفــل تماثــل امتــداد تلــك الخدمــات مــع امتــداد القطــاع المصرفــي والمالــي.



القسم الرابع: 

أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه التكنولوجيا المالية 
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القسم الرابع: 
ــة بهــدف الحــد مــن  ــا المالي ــادرات لتوســيع نطــاق خدمــات التكنولوجي ــد مــن المب ــة فــي عدي ــة المتمثل بالرغــم مــن جهــود الدول
تحديــات التكنولوجيــا الماليــة فــي مصــر إال أن ثمــة عديــد مــن التحديــات شــكلت ســد فــي ســبيل تحقيــق رقمنــة ماليــة كمــا أدت 

إلــى تفاقــم التفــاوت الرقمــي بيــن الريــف والحضــر ومــن أمثلــة هــذه التحديــات مــا يلــي:

ارتفــاع تكاليــف ورســوم المعامــات اإللكترونيــة يمثــل حجــر عثــرة أمــام تطــور واتســاع نطــاق شــركات التكنولوجيــا الماليــة  	
ويضعــف مــن دورهــا فــي الحــد مــن الفجــوة الرقميــة بيــن الريــف والحضــر وبخاصــة فــي ظــل انخفــاض مســتويات الدخــول 

فــي بعــض القــرى الريفيــة. 

ضعــف ثقــة األفــراد فــي المعامــات الماليــة الرقميــة وذلــك بســبب اعتبارهــا أداة حديثــة غيــر تقليديــة تتــم بشــكل إلكترونــي  	
األمــر الــذي يصعــب عمليــة الرقابــة بشــكل كامــل عليهــا ممــا يصعــب الحصــول علــى ثقــة العمــاء فــي التعامــات المصرفيــة 

التكنولوجيــا وزيــادة التخــوف مــن االختــراق والقرصنــة.

التــازم بيــن األميــة الرقميــة واألميــة التقليديــة حيــث تشــير عديــد مــن الدراســات إلــى أن ارتفــاع نســبة األميــة الرقميــة  	
يكــون عــادة فــي المناطــق التــي ترتفــع فيهــا نســبة األميــة التقليديــة لذلــك يتوقــع ارتفــاع نســبة األميــة الرقميــة فــي الريــف 

مقارنــة بمثيلتهــا فــي الحضــر.

ــى  	 ــاد عل ــادة االعتم ــة وزي ــى المعامــات الرقمي ــاد عل ــل االعتم ــراد نحــو تقلي ــع األف انتشــار عــادات وتقاليــد مــن شــأنها دف
ــات التشــاركية لادخــار داخــل نطــاق األســر. ــل انتشــار الجمعي ــة مث المعامــات التقليدي

تعتبــر صعوبــة الحصــول علــى تراخيــص االنشــاء التــي تتحكــم فــي منــح التراخيــص بإنشــاء شــركات التكنولوجيــا الماليــة  	
ــى  ــة فــي مصــر فقــد تلجــأ الحكومــة إل ــا المالي ــات التكنولوجي ــة واحــدة مــن أهــم تحدي ــة االلكتروني والشــركات المصرفي
تكثيــف اإلجــراءات واالشــتراطات بغــرض إحــكام الرقابــة علــى المعامــات الرقميــة إال أن ذلــك قــد يمثــل عائــق أمــام اتســاع 

نطاقهــا.

قلــة انتشــار ماكينــات الصرافــة اآلليــة فــي المناطــق الريفيــة والحدوديــة بســبب ارتفــاع تكاليــف تشــغيلها فــي تلــك المناطــق  	
ممــا جعلهــا ســبب ونتيجــة فــي نفــس الوقــت لضعــف المعامــات الماليــة الرقميــة.

التكنولوجيــا  تواجــه  التــي  والتحديــات  المعوقــات  أبــرز 
ليــة  الما
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القسم الخامس: 

السياســات المقترحــة لتعزيــز دور التكنولوجيــا الماليــة فــي 
تقليــص الفجــوة الرقميــة بيــن الريــف والحضــر فــي مصــر
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القسم الخامس: 

يمكــن إلقــاء الضــوء علــى أبــرز السياســات المقترحــة لتعزيــز دور التكنولوجيــا الماليــة فــي تقليــل الفجــوة الرقميــة بيــن الريــف 
والحضــر مــن خــال محوريــن رئيســين، همــا:

المحــور األول: السياســات المتعلقــة بتوفيــر بنيــة تحتيــة تكنولوجيــة وماليــة قويــة وكفيلــة بتعزيــز دور 

التكنولوجيــا المالية:
االعتمــاد علــى العامليــن بالقطــاع المصرفــي وشــركات التكنولوجيــا الماليــة لعــاج األميــة الرقميــة عــن طريــق إشــرافهم  	

ــى برامــج التحــول الرقمــي فــي  ــة إل ــا باإلضاف ــي يجــب تضمينه ــة والت ــة الرقمي ــى ومشــاركتهم فــي برامــج عــاج األمي عل
المــدارس والجامعــات، كمــا يجــب توطيــد الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لتعزيــز تنفيــذ تلــك البرامــج واعتبــار 

ذلــك جــزء مــن المســؤولية المجتمعيــة.

ــة  	 ــي القطــاع الحكومــي تقني ــوك تشــين )Blockchain( مــن خــال تبن ــل أو البل ــة سلســلة الكت ــي اســتخدام تقني ــدء ف الب
المعامــات الرقميــة فــي إجــراء المعامــات الحكوميــة، وذلــك عــن طريــق تطويــع وتوظيــف التقنيــات المتقدمــة المتاحــة 
ــر،  ــة مــن دفــع وســداد رســوم القطــاع الحكومــي، وغيرهــا مــن المعامــات مــن دفــع الفواتي ــل المعامــات الحكومي لتحوي

ــى القطــاع الخــاص.  ــم تعميمهــا عل ــى، ث ــوك تشــين كخطــوة أول ــى منصــة البل ــة إل ــة الصحي والتراخيــص، والرعاي

السياســات المقترحــة لتعزيــز دور التكنولوجيــا الماليــة 
فــي تقليــص الفجــوة الرقميــة بيــن الريــف والحضــر فــي 

مصــر

أ. د. عبد الوهاب غنيم

تمتــص العمــات الرقميــة مــا يقــارب 2 تريليــون دوالر من االقتصــاد العالمي، 
يكمــن إن يــؤدي اســتخدامها إلــى تحجيــم االقتصــاد غيــر الرســمي وتقليــل 
ــي  ــة الت ــى المعامــات الرقمي ــع الشــرعية عل ــة وإضفــاء طاب الفجــوة الرقمي
ــى تقليــل الفجــوة الرقميــة وتحقيــق االندمــاج  ــم بواســطتها كمــا تعمــل عل تت

الرقمــي بيــن الريــف والحضــر.
)ورشة بحثية - 11 أكتوبر 2021(



38

	  )Quick Response QR( تعزيــز المدفوعــات الرقميــة وغيــر النقديــة عــن طريــق الدفــع عبــر رمــز االســتجابة الســريع
باإلضافــة إلــى زيــادة الوعــي المجتمعــي نحــو اســتخدامها.

تفعيــل شــبكة الجيــل الخامــس )5G(، وتوفيــر خدمــات اإلنترنــت بأســعار يتمكــن ســكان الريــف مــن تحملهــا، مــع إمكانيــة  	
تقديــم منــح وخصومــات للطــاب والفئــات التــي ال تســتطيع تحمــل تكلفــة االشــتراكات، وعلــى الجانــب األخــر تقديــم الدعــم 
لمقدمــي الخدمــات لتشــجيعهم علــى تقديــم الخدمــات الرقميــة علــى نطــاق أوســع. فضــًا عــن تبنــي برامــج لدعــم حصــول 

محــدودي الدخــل وطــاب المــدارس والجامعــات علــى أجهــزة كمبيوتــر بأســعار مخفضــة.

تقديــم حوافــز وتســهيات لتشــجيع وتأهيــل وتدريــب الشــباب بالريــف المصــري علــى إنشــاء مشــروعات رقميــة وشــركات  	
التكنولوجيــا الماليــة بالريــف المصــري، كمــا يجــب حثهــم لممارســة الوظائــف الرقميــة الحــرة مــع فتــح آفــاق لتوليــد أيــدي 
عاملــة متخصصــة فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة، وذلــك عــن طريــق المبــادرات الرقميــة والترويــج لهــا مثــل مبــادرة 
»مســتقبلنا رقمــي« التــي دشــنتها وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات بالتعــاون مــع UDACITY. وينبغــي للجهــات 
المختصــة تســهيل إجــراءات إنشــاء شــركات التقنيــة الماليــة )التــي تســتهدف إنشــاء الحســابات وتقديــم الخدمــات الماليــة 

لألفــراد(. 

ــارة لنشــر ثقافــة التحــول الرقمــي والتوعيــة بالخدمــات الماليــة الرقميــة مــن  	 تفعيــل دور الجامعــات والمعاهــد العليــا كمن
خــال عقــد العديــد مــن النــدوات التثقيفيــة عــن التكنولوجيــا الماليــة.

إنشــاء عــدد مــن شــركات التقنيــة الماليــة فــي إحــدى القــرى الريفيــة وجعلهــا قريــة نموذجيــة ومركــًزا للتقنيــة الماليــة يجتــذب  	
ســكان وشــباب القــرى الريفيــة المجــاورة ويشــركهم كأعضــاء فــي شــركات التقنيــة الماليــة لتقديــم الخدمــات المالية.

التوســع فــي إنشــاء القــرى الذكيــة ونشــرها علــى نطــاق واســع فــي ربــوع الريــف المصــري مــع توافــر اإلطــار التنظيمــي الــذي  	
يكفــل جعلهــا بمثابــة منــارة للتكنولوجيــا الماليــة.

تقويــة البنيــة التحتيــة الرقميــة بمــا يضمــن توفيــر الخدمــات بتكاليــف معقولــة وتقديمهــا لنطــاق عريــض للمناطــق الســكانية  	
الفقيــرة والنائيــة وبتكلفــة تتناســب مــع متوســط الدخــول.
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التوســع فــي تطبيــق أنظمــة الهويــة الرقميــة مثــل نظــام البصمــة اإللكترونيــة، وهــو مــا يُطلــق عليــه فــي مصــر نظــام الهويــة  	
البيومتريــة.

تعزيــز االســتفادة مــن قواعــد بيانــات البنــوك التــي تحــوي حجــم هائــل مــن بيانــات األفــراد والشــركات مــن أجــل لتوســيع  	
قاعــدة المتعامليــن، باإلضافــة إلــى تطويــر الخدمــات الماليــة الرقميــة المقدمــة أســوة بشــركة )Western Union( العالميــة 
علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر، وذلــك مــن خــال تيســير وتحفيــز الشــراكات بيــن البنــوك وشــركات التكنولوجيــا الماليــة.

دخــول البنــك المركــزي المصــري إلــى ســوق العمــات الرقميــة مــن خــال إصــدار عملــة رقميــة رســمية مــع توافــر كافــة  	
ــة والتشــريعية. ــط القانوني الضواب

تحديــد واجهــة موحــدة ومركزيــة للقيــام بعمليــات الدفــع والتحصيــل علــى غــرار مؤسســة المدفوعــات الوطنيــة فــي الهنــد،  	
إذ إن ذلــك ســوف يســاعد فــي التغلــب علــى عقبــات تحقيــق الشــمول المالــي والتحــول الرقمــي والــذي بــدوره يعمــل علــى 
تقليــص الفجــوة الرقميــة النوعيــة وفجــوة الدخــل بيــن الريــف والحضــر، حيــث يتمخــض عــن ذلــك تســهيل نقــل المنافــع 

المباشــرة إلــى الفئــات األكثــر فقــًرا بالريــف المصــري.

التوســع فــي إنشــاء المــدارس والجامعــات التكنولوجيــة واألقســام التكنولوجيــة داخــل الجامعــات بغــرض معالجــة الفجــوة  	
فــي القــدرات التكنولوجيــة عــن طريــق تعزيــز التعليــم التكنولوجــي ليكــون الهــدف هــو التكيــف مــع التكنولوجيــات الحاليــة. 

عقد مذاكرات تفاهم مع هيئات دولية بغاية االستفادة من التجارب الدولية وتبادل أفضل للممارسات والتنظيمات. 	
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المحور الثاني: السياسات المتعلقة بتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية للتكنولوجيا المالية:
تعظيــم إطــار التنافســية بيــن قطاعــات التكنولوجيــا الماليــة مــن خــال وضــع ضوابــط وقوانيــن لحمايــة االبتــكار وحقــوق  	

الملكيــة الفكريــة فــي قطــاع المعامــات الماليــة فضــًا عــن حوكمــة التكنولوجيــا الماليــة والتــزام الشــركات بتلــك األطــر.

ــا الماليــة عــن طريــق تعديــل وتحديــث بعــض القوانيــن التــي  	 ــة تشــريعية تدعــم اســتمرار وانتشــار التكنولوجي تأســيس بيئ
تخــص عمــل التكنولوجيــا الماليــة فــي تداخلهــا مــع المؤسســات الماليــة الرســمية، مثــال قيــام البنــك المركــزي المصــري فــي 

قانــون البنــوك الجديــد بتنظيــم عمــل مقدمــي خدمــات الدفــع.

أ. د. نبيل العربي

د. إيمان سراج الدين بكر

البــد مــن تقديــم حوافــز متعــددة ومائمــة لتشــجيع الشــباب 
علــى إنشــاء شــركات التقنيــة الماليــة بالريــف المصــري مــن 
الماليــة  التقنيــة  إنشــاء شــركات  إجــراءات  تســهيل  خــال 
وتقليــل تكلفــة الحصــول علــى خدمــات اإلنترنــت بالريــف 

المصــري.

البــد مــن تقديــم حوافــز للمســتهلكين األفــراد لتشــجيعهم 
علــى إتمــام عمليــات البيــع والشــراء إلكترونًيّــا، باإلضافــة إلــى 
تشــجيع المســتثمرين علــى توجيــه االســتثمارات نحــو تعزيــز 
ــًة بالحضــر،  ــر مقارن ــة فــي الريــف بصــورة أكب ــة التحتي البني
فضــًا عــن توجيــه الجهــود نحــو تحســين البنيــة التحتيــة 
التكنولوجيــة والمعلوماتيــة بالمناطــق الريفيــة والنائيــة علــى 

ــد.  وجــه التحدي

)ورشة بحثية - 11 أكتوبر 2021(

)ورشة بحثية - 11 أكتوبر 2021(

تحســين الجانــب التنظيمــي لقطــاع التكنولوجيــا الماليــة بغــرض إحــكام الرقابــة علــى المعامــات التكنولوجيــة الرقميــة عــن  	
طريــق تقليــل تداخــل الجهــات التنظيميــة لضمــان االتســاق وتحديــد الجهــات المســؤولة بدقــة، وضمــان الشــفافية فــي منــح 

التراخيــص لشــركات التكنولوجيــا الماليــة. 

ــة  	 ــة التحتي ــز البني ــه اســتثماراتهم نحــو تعزي ــى توجي ــم عل ــف المصــري لحثه ــم حوافــز للمســتثمرين خاِصــة فــي الري تقدي
التكنولوجيــة والمعلوماتيــة بالمناطــق الريفيــة والنائيــة، وكذلــك تقديــم حوافــز للمســتهلكين مــن ســكان الريــف علــى وجــه 
التحديــد لتشــجيعهم علــى اســتخدام مختلــف منتجــات وخدمــات التكنولوجيــا الماليــة إلتمــام كافــة العمليــات المســموح بهــا 

إلكترونًيــا مــن بيــع وشــراء وغيــره مــن المعامــات.
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