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ل من خالالمالىجهود الدولة في تحقيق الشمول -
التكنولوجيا المالية 





المالىالشمول 

تعميم المنتجات والخدمات 
عدد المالية والمصرفية على ال

األكبر من األفراد، 
ات والمؤسسات، خصوصاً فئ
شة من ذوي المجتمع المهمَّ
الدخل المحدود، وذلك من 

خالل القنوات الرسمية 
ة خدمات مالية مالئموإبتكار

.وبتكاليف منافسة وعادلة



التكنولوجيا المالية وجية كل المنصات والتطبيقات والشركات التكنول•
التي تعمل في خدمة القطاع المالي في العالم 

وتطويره

إلى التكنولوجيا واالبتكارات الجديدة التي تهدف•
ديم الخدمات التنافس مع األساليب المالية التقليدية لتق

.  المالية



أنواع جهات 
التكنولوجيا 

المالية

شركات ناشئة يتطلعون
إلى دخول الخدمات 

المالية باستخدام أساليب 
.وتقنيات جديدة

مؤسسات مالية مستثمرة 
بشكل كبير في 

التكنولوجيا لتحسين 
األداء، واالستجابة 
للتهديدات التنافسية ،

واغتنام فرص االستثمار 
.والشراكة

شركات التكنولوجيا 
ت الكبيرة التي تقدم خدما

مالية لتعزيز المنصات 
الحالية مثل AliPay 
التي تدعم التجارة 
اإللكترونية لشركة

Alibaba

البنية التحتية ومزود
يبيعون الخدمات الذين 

للمؤسسات المالية 
لمساعدتهم على رقمنة 
التكنولوجيا الخاصة بهم 
 .وتحسين إدارة المخاطر



الهدف من استخدام 
التكنولوجيا المالية 

.تسهيل الحصول على الخدمات المالية

الوصول إلى أكبر شريحة من المتعاملين مع 
البنوك

دمات التكاليف وتحسين كفاءة وسرعة الخخفض
.المالية التقليدية

صة وخاالخدمات المالية االنتشار وسهولة توفير 
.لنائيةللمناطق التي تعتمد على الهواتف المحمولةا



المالىأهم أهداف الشمول 
تفادي لجوء فئات المجتمع •

ائل المختلفة إلى القنوات والوس
غير الرسمية التي ال تخضع

.للرقابة واإلشراف

يالت على سبيل المثال نظم التحو•
غير الرسمية

، اإلقتصاديتعزيز النمو •
اإلقتصادوالعمل على دمج 

.  الرسمياإلقتصادالموازي في 



الماليةالتكنولوجياعنامثلة

• Mobile payments

• Prepaid cards

• Peer-to-peer lending

• Crowdfunding

• Super Apps

• CBDCs

• ROSCA



Peer to peer lending



Mobile Payments

• Over $1 trillion in 
2019. 

• By 2023, that figure 
is expected to 
exceed US$4.3 
trillion.



أرقام من افريقيا



خدمات الدفع بالهاتف المحمول في مصر مقدمى

Banks Telecoms + Banks

Egyptian Money Laundering and Terrorist Financing Combating 
Unit



استخدامات
الهاتفمدفوعات

تعززالتي
المالىالشمول

السحب وااليداع 
من خالل 
ماكينات 

الصراف االلى 

دفع الفواتير 

–دفع المرتبات 
–المعاشات 

أقساط القروض
التبرعات



Super Apps 



Prepaid cards



ROSCA – الجمعية 



CBDCs



؟االفتراضيةالعمالت



عوامل مساعدة في مجال 
التكنولوجيا المالية

أدوات / تعتمد التكنولوجيا المالية على عدة محركات
:  أساسية ومن أهمها

. Digital Identityالهوية الرقمية1.

.( Blockchain)البلوكتشينتقنية 2.



Digital 
Identity 



من خالل المالىتحقيق الشمول 
الهوية الرقمية

ن تمكين االشخاص المستبعدي•
ة، للحصول على الخدمات المالي

ل وبالتالي تعزيز مكافحة غس
.  األموال ومكافحة اإلرهاب

نهج يمكن الجهات الرقابية اتباع•
قائم على المخاطر من خالل 
استخدام أنظمة الهوية الرقمية

من خالل استخدام المنهج 
.  Tiered approachالمتدرج 

فتح الحسابات وتقليل زمن•
.دوتكلفة التعامل مع عمالء جد



عملىمثال 

ساسي، يتقدم الفرد المستبعد مالًيا بطلب للحصول على حساب مصرفي أ•
.باستخدام هوية رقمية تم الحصول عليها

ا للقيمة يقوم البنك بفتح حساب منخفض المخاطر للعميل، مع حد منخفض جدً •
.وحجم المعامالت والسرعة وعدم وجود معامالت عبر الحدود

يالت أو يستخدم البنك البيانات المرتبطة باإليداع المباشر لألجور، والتحو•
المزايا االجتماعية للتحقق من الوظيفة، ومصدر األموال، والمدفوعات 

المنتظمة من الحساب المصرفي وحساب محفظة الهاتف المحمول، إن وجد 
.  إلنشاء نمط من السلوك المالي

سبيل على)يقوم البنك بجمع معلومات أخرى بمرور الوقت مثل عنوان العميل •
لة األطراف المقاب/ المثال ، أوقات المعامالت والمبالغ النموذجية واألغراض 

(.والموقع الجغرافي



Blockchain .. Sorry it has to be in English 

• A blockchain is, in the simplest of 
terms, a time-stamped series of 
immutable records of data that is 
managed by a cluster of computers not 
owned by any single entity. 

• Each of these blocks of data (i.e. block) 
is secured and bound to each other 
using cryptographic principles (i.e. 
chain).



Decentralized Finance (DeFi) • Decentralized finance 
describes a new non-
centralised financial system 
that is built on public 
blockchains like Bitcoin and 
Ethereum. 

• Open financial ecosystem 
where you can build various 
small financial tools and 
services in a decentralized 
manner.

• InDeFi, the unbanked will 
have access to apps that use 
public blockchains to 
participate in new open 
global markets. 



التكنولوجيادور
زتعزيفيالمالية

المالىالشمول
مصرفي



Digital financial 
inclusion 
Vs
Traditional financial 
Inclusion 





نموذج فورى ! وفى مصر 

نسبة النمو 2020 2019

19.1% مليون 26.2

عميل  

مليون عميل  22 ى عدد المستخدمين النشطين عل

الشبكة اإلنترنت

50.1% ألف151.1

ماكية

ألف 100.7  POSعدد نقاط البيع اإللكترونية

57.8% ألف 89.9

نقطة بيع 

ألف نقطة بيع 57 كروت نقاط البيع المؤهلة لقبول ال

البنكية 

6.1% بنك 35 بنك 33 كة عدد البنوك المتعاقدة مع الشر

468.3% ألف51 آالف9 عدد التجار المؤهلين لقبول 

المدفوعات 

45.2% خدمة 819 خدمة 564 عدد الخدمات المقدمة 

47.6% مليون 268

معاملة 

مليون معاملة 181 عدد المعامالت 

45.6% 14.913

مليار جنيه 

جنيه مليار10.242 المدفوعات عبر شركة إجمالى

فورى 









نولوجيا المختبر التنظيمي لتطبيقات التك
Sandboxالمالية

قام البنك المركزي المصري بإطالق خدمات المختبر •
بمثابة بيئة التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية، والذي يعد

كرة من اختبار تسمح لمطوري خدمات التكنولوجيا المالية المبت
لواقع وعلى اختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة في ا

.عمالء حقيقيين

يمي ويهدف البنك المركزي المصري من إطالق المختبر التنظ•
وفير خدمات لتطبيقات التكنولوجيا المالية إلى تمهيد الطريق لت

.وتطبيقات مالية بشكل أكثر سهولة وسرعة





شكرا لحسن استماعكم 
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