
اف البنك المركزي المرصي    تحت إشر

 التكنولوجيا المالية لمعالجة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا   سباق إطالق  

كات    السباق رامي أبو النجا:   ز تعاون رواد األعمال والشر اتيجية التكنولوجيا المالية ويعمل عىل تحفت 
يتوافق مع أهداف استر

 الناشئة مع البنوك والمؤسسات المالية للتغلب عىل تحديات جائحة كورونا 

 

ي إطار  
اتيجية التكنولوجيا المالية واالبتكار جهود  فز بالتعاون مع الهيئة العامة    المرصي   ، أطلق البنك المركزيوتعزيز الشمول المالي   تحقيق أهداف استر

  COVID-19 Innovation Sprintالتكنولوجيا المالية لمعالجة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا  سباق االبتكار الستخدام حلول    المالية،للرقابة  

 م  
 
كات الناشئة  الو رواد األعمال    ستهدفا ي احتياجات  شر ي مرص والمالي  ةالمرصفيالمؤسسات  البتكار تطبيقات تكنولوجيا مالية تلب 

ي التغلب    ة فز
وتساعد فز

ي 
ي ظل تداعيات  تواجهها عىل التحديات البر

 . الجائحةفز

كات الناشئة الراغبة بطلبات    ،2021يقام السباق لمدة ثالثة أيام خالل شهر مارس   ة من  حيث تقدمت الشر يناير    19المشاركة بالسباق خالل الفتر

اير    19حبر    ،  /https://fintech-egypt.com/C19Innovation  لبنك المركزي المرصيلمنصة فينتك ايجيبت التابعة  خالل  من    2021فت 

ز التطبيقات والمنتجات التكنولوجية  جاريحيث  ي  للمشاركةالمفاضلة بي 
بناء عىل قدرتها عىل تقديم حلول فعاله للمشكالت والتحديات    السباقفز

ي  تواجه  
ي ظل جائحة كورونا البر

ي كان    المؤسسات المرصفية والمالية فز
عىل وطرحها    ها بحرص قد قام  مع عدد من البنوك    بالتعاون البنك المركزي  والبر

ونية ذات الصلة.   FinTech Egyptمنصة   والمواقع والمنصات االلكتر

اتيجية التكنولوجيا  نائب محافظ البنك المركزي المرصي    – ورصح األستاذ/ رامي أبو النجا   "المبادرة تتوافق مع أهداف البنك المركزي المرصي واستر

ي  
ي تم اإلعالن عنها فز

ق واألوسط، وتمثل هذه المبادرة  ضمن جهود مرص للتحول ل   2019المالية البر ي إفريقيا والشر
مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية فز

كات الناشئة   ي تيست  تقديم    للبنوك والمؤسسات المالية للمساهمة   منتجاتها التكنولوجية المبتكرة لتقديم  فرصة واعدة لرواد األعمال والشر
الخدمات  فز

 للعمالء".   المرصفية والمالية 

أنهوتجدر   التقديم ووفقا   اإلشارة إل  ة  انتهاء فتر المركزي المرصي  لمعايت  محددة  بعد  البنك  اف  اختيار رواد األعمال وممثىلي    ، سيتموتحت إشر

كات الناشئة   نت  ومن ثم    أصحاب األفكار الخالقة واإلبداعية القابلة للتطبيق الشر اضية عت  االنتر   تجمع بينهم عقد ورش عمل وحلقات نقاشية افتر

ز و   . للتنفيذ قابلة لتطبيقات  ، بهدف التوصل إل نماذج أوليةالمرصفية  بنوك والمؤسساتممثىلي البي 

مؤسسة  و  من  اف  وإشر بدعم  تتم  السباق  فعاليات  أن  بالذكر  أنشطة   DFS Labوتنظيم    FSD Africaالجدير  ي 
فز الدولي  التعاون  تدعيم  بهدف 

ي ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا. 
 التكنولوجيا المالية واالبتكار فز

 ـ انتىه ـ 

 FSD Africaاف اس دي افريقيا  

ز   FSD Africaمؤسسة تنموية متخصصة تعمل عىل الحد من الفقر من خالل تعزيز األسواق المالية فز أفريقيا. فريق  ىه المكون من المتخصصي 

ي يعملون جنبا الي جنب مع الحكومات ورائدي األعمال والهيئات المنظمة وواضعي السياسات لتصميم وبناء برامج طموح وب  ز ومقره نت  ة الماليي 

ي كينيا FSD Africaتم تأسيس   .ىل ان تكون األسواق المالية نافعه للجميع تساعد ع
كة غت  ربحية محدودة فز وىهي ممولة من المعونات    .كشر

يطانية   .من حكومة المملكة المتحدة  UKaidالت 

   DFS Labأس الب    إف دي    

ي   مستثمر   هو 
كات  األول  التشغيلية  المراحل  فز ز   يساعد startups   الناشئة  للشر األموال    ويوفق   قويه  أسس  بناء  عىل   المؤسسي  ز رؤوس  بي  فيما 

ي أفريقيا.  
نامج  والمحىلي   العالمي   اإلرشاد    DFS Lab  يقدموالمبتكرين األفارقة الذين سيقودون الجيل القادم من التجارة الرقمية فز . به  خاص  مشع  لت 

كات  قامت  وقد  ي   الشر
كات  من   المال  رأس  بجمع  معها   يعمل  البر  Flourish و Y Combinator و Startups 500  و  Anthemis و Accel مثل شر

Ventures و NYCA  و Accion Venture Labs.  

 

 


