
األعمال   " لروادفيزا"شركة  و "إيتيدا"هيئة برنامج أخر موعد للتسجيل في .. مارس  3

 والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية 

  ألفضل شركةألف دوالر  20جائزة والخدمات المزايا ومجموعة شاملة من البرنامج يقدم 

لرواد  أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" برنامج تدريبي : 2021فبراير،  11 -القاهرة

  الحلول وزيادة فرص تطبيق   لتعزيز قدراتهملشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية  األعمال وا

شركة "فيزا" العاملة  ، وذلك بالتعاون مع  من خالل توفير مجموعة شاملة من الخدمات والمزايااالبتكارية 

 . في مجال الدفع الرقمي والتكنولوجيا 

  تسريع اختبار حلول المدفوعات المقدمة من أجل يتيح البرنامج لرواد األعمال والشركات الناشئة إمكانية و

وذلك باإلضافة إلى مساعدة الشركات الناشئة في   مع معايير ومحددات فيزا توافقهالتأكد من  اتطبيقها و

 . شبكة شركاء فيزا العالمية أعمالهم من خالل تمكين لالعثور على شركاء 

وذلك بعد    اشتركت في البرنامجشركة ألفضل ألف دوالر أمريكية  20 قيمتها  جائزة نقدية ويقدم البرنامج  

والتعرف على  التدريب الفني والتوجيه الالزم لألعمال فيما يتعلق بنماذج واحتياجات العمل والتسويق تلقي 

 . فيزا شبكة النضمام إلى منهجيات العمل التي تسرع من قابلية ا

حق الدخول لواجهة فيزا التطويرية لبرمجة  بالبرنامج على  بموجب اشتراكها تحصل الشركات الناشئة كما 

التركيز   مع، للبرامج الجديدة وتجربة بيئة فيزا لالختبار اآلمن   Visa's development APIالتطبيقات 

 على دعم النساء الالتي يشاركن في مجال التكنولوجيا المالية. 

من خالل مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة  مارس القادم موعًدا نهائيًا للتسجيل بالبرنامج  3وحددت الهيئة 

يستهدف البرنامج رواد األعمال وأصحاب المشروعات والشركات الناشئة  التابع لها. و األعمال " تيك" 

والتي تعمل على نشر حلواًل ُمبتكرة في واحد أو     Fintechالُمتخصصة في مجاالت التكنولوجيا المالية

أكثر من مجاالت الشمول المالي، والمدفوعات الرقمية، والتأمين، وعمليات تمكين التجار من قبول الدفع  

وأجهزة االتصال قريب المدى   والخصم،  ببطاقات االئتمان  ببطاقات االئتمان، وخدمات مدفوعات التجار

NFC ،ت الراديو، والتسويات المالية، وإدارة األصول المالية، وإدارة االستثمارات.  وتحديد الهوية بموجا 



  أمن ، والهاتف المحمولتطبيقات من خالل  الدفع اإللكتروني  حلول  مطوري ومبتكري كما يستهدف البرنامج 

 . بالتكنولوجيا الماليةالحلول األخرى المتعلقة ، والمصادقة المعلوماتية، والمدفوعات الرقمية

تعزيز التعاون بين الطرفين  في نوفمبر الماضي بهدف شركة "فيزا" وكانت الهيئة قد وقعت مذكرة تفاهم مع  

في مجال دعم ريادة األعمال وتحفيز الشركات الناشئة على تطوير حلول ابتكارية في مجال التكنولوجيا  

 .فوعات الرقمية في مصر المالية، باإلضافة إلى الترويج ونشر ثقافة المد 

 


