
ي 
ا تعرض أحدث حلولها للمدفوعات الرقمية فز ز  Cairo ICTفي 

2021 
ي  بيان

 صحفز

 

ي مص  -
ز
ا تكشف النقاب عن مفهوم المدينة المتصلة ألول مرة ف ز  في 

ي المئة "، ليل رسحان   3.5"يمكن أن يؤدي اعتماد المدفوعات الرقمية إىل زيادة الناتج المحلي اإلجماىلي لمص بنسبة  -
ز
 ف

ي  الرقمي"استخدام الخدمات الال تالمسية والمدفوعات   -
ز
ة مكن العالم من تحمل تداعيات جائحة عالمية وترسي    ع جهود التعاف

 الهائلة"، مالك البابا 

ي بورصة نيويورك بالرمز )–  2021نوفمير    10القاهرة،  
ا )المدرجة فز ز كة في  ي مجال المدفوعات الرقمية،  Vرسر

(، والرائدة عالمًيا فز

يك الدفع لمؤتمر ومعرض القاهرة الدوىلي للتكنولوجيا ) (، أكير معرض ومؤتمر لالتصاالت وتكنولوجيا  Cairo ICT  2021هي رسر

ز   الالعبي  من  الخاص  القطاع  ي 
فز الفاعلة  الجهات  وكذلك  ز  الحكوميي  ز  المسؤولي  الحدث كبار  يجمع  مص.  ي 

فز المعلومات 

ي قطاعي البنوك، واالتصاالت والتكنولوجيا، من األحد  
ز فز ي مركز مص لل  10نوفمير إىل األربعاء    7الرئيسيي 

معارض  نوفمير فز

 الدولية. 

ق   المرسر ودول  إفريقيا  شمال  ي 
فز كة  الرسر أعمال  لقيادة  اإلدارة  مجلس  رئيس  ونائب  اإلقليمي  المدير  ليل رسحان،  وألقت  

، وكيف تدعم المنتجات   ا لتحقيق الشمول الماىلي
ز وباكستان، كلمة رئيسية خالل الجلسة االفتتاحية للمؤتمر حول جهود في 

الحكو  المبتكرة خطة  اعتماد  والحلول  بزيادة  الماىلي  للشمول  عالمًيا   
ً
مثاال تكون  أن  لمص  يمكن  وكيف   ، الرقمي للتحول  مة 

ا.   ز ي تقدمها في 
ونية من خالل االستفادة من أحدث الحلول التر  الحكومة للمدفوعات اإللكير

يك محلي لجميع أصح ا، فنحن نرى أنفسنا كرسر ز ا من جوهر في  ً اكات جزًءا كبي  اب المصلحة لدينا عير  وقالت رسحان: "تعد الرسر

، لخلق بيئة تمكينية  ز ي الصناعة المالية إىل المستهلكي 
ونية من الحكومة، من الجهات الفاعلة فز ي للمدفوعات اإللكير

النظام البيت 

تعزز جهود الشمول الماىلي ، وتوسع اعتماد المدفوعات الرقمية ، وتزيد من االعتماد عل هذه األدوات من خالل توفي  حلول  

ي قطاع المدفوعات  تجار 
ا تقديم المشورة بشأن أفضل الممارسات والمعرفة فز

ً
ا أيض ز ية مبتكرة وآمنة وتقلل التالمس. تواصل في 

ي النتشار المدفوعات الرقمية عل االقتصاد  باإلضافة إىل زيادة الشفافية المالية   الرقمية وتسليط الضوء عل التأثي  اإليجابر

  3.5كن أن يؤدي اعتماد المدفوعات الرقمية إىل زيادة الناتج المحلي اإلجماىلي لمص بنسبة  وتحقيق الشمول الماىلي ، حيث يم

 بالمئة. " 

 

المتصلة،   المدينة  المستقبل من خالل تقديم مفهوم  الزائرين فرصة فريدة لالطالع عل  ا  ز وكجزء من مشاركتها، منحت في 

ي األحداث الرياضية، والنقل داخل والذي يستخدم أدوات التالمسية تفاعلية والتكنولوجيا التط
بيقية لتوفي  تجربة تفاعلية فز

ل.  ز ي الميز
 المدن، وأنظمة التسوق، والتحكم فز

 

ا مص قائلة: "يحظز مؤتمر ومعرض القاهرة الدوىلي للتكنولوجيا هذا العام بأهمية خاصة. لن   ز وعلقت مالك البابا مدير عام في 

ي للحدث، ولكننا س
نفعل ذلك بينما أصبح التحول الرقمي هو القاعدة الجديدة وليس االستثناء. نحتفل فقط باليوبيل الفضز

ونية مكن العالم من تحمل تداعيات جائحة عالمية وترسي    ع جهود   إن استخدام الخدمات غي  التالمسية والمدفوعات اإللكير

ي الهائلة. من المؤكد أن الوباء كان بمثابة حافز، أدى إىل ترسي    ع تفضيل المست
ي غضون أشهر،  التعافز

ز للمدفوعات الرقمية فز هلكي 

ي المستقبل ". 
ز عروضهم الرقمية لتعزيز أعمالهم فز ي التحول إىل المدفوعات الرقمية وتحسي 

 مما أشعل رغبة التجار فز

 



ونية والحلول القائ وي    ج للمدفوعات اإللكير ي الير
مة  وأضافت: "لقد قام البنك المركزي المصي والحكومة المصية بعمل مثاىلي فز

برمجة   واجهة  ذلك  ي 
فز بما  الرقمية،  الخدمات  يدمج  جديد  ي 

مصفز قانون  استحداث  خالل  من  سواء  التكنولوجيا،  عل 

( تطبيق  APIالتطبيقات  من خالل  أو  نت،  اإلنير عير  العميل  هوية  وتحديد   ، ي
وبز اإللكير الدفع  وأنماط  ي 

وبز اإللكير والتوقيع   )

يعات عل أرض الواقع واالستخدام الفعال ونية لجميع الخدمات الحكومية والمستحقات. بفضل    الترسر للمدفوعات اإللكير

ا   ز ي طليعة التوجه العالمي لتعزيز الخدمات المالية الرقمية. تستفيد في 
هذه الجهود ، تسي  مص عل الطريق الصحيح لتكون فز

اكاتها لتعزيز رقمنة المدفوعات. ونحن نرى أنفسنا إىل حد كبي   تها العالمية ورسر كات المالية  من خير يك محلي للبنوك والرسر  كرسر

ي مص." 
ا فز
ً
، وهو ما نقوم به أيض ي للدفع الرقمي

 والتجار والحكومات ونتعاون معهم باستمرار لتعزيز النظام البيت 

اليوم  ي 
ا، فز ز بالتعاون مع في  للبنك المركزي المصي،  التدريبية  ي المصي، الذراع 

  وتتويًجا لهذه الجهود، قدم المعهد المصفز

 . ي
ابز ي مسابقة قبول الدفع وتحديات األمن السيير

 الثالث للحدث، الجوائز للفائزين فز

 - انتىه-
 

ا  ز  نبذة عن في 

ي بورصة نيويورك بالرمز )
ا المدرجة فز ز ي مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية؛ وتتمثل مهمتنا  Vتعد في 

كة عالمية رائدة فز ( رسر

ز   ابط العالمي وتمكي  ي تعزيز الير
كات من االزدهار عير شبكة دفع مبتكرة وآمنة وموثوقة. وتوفر خدمة معالجة  فز األفراد والرسر

ونية عير شبكتنا )
ا للدفع حول العالم مع قدرتها عل إدارة أكير من VisaNetالعمليات اإللكير

ً
ا وموثوق

ً
ألف   65( نظاًما آمن

كة الدائم عل االب ز الرسر ي الثانية. يعتير تركي 
،  عملية مالية فز ي

وبز  عل النمو الرسي    ع للتجارة الرقمية عير أي جهاز الكير
ً
تكار حافزا

ا عل تكريس عالمتها التجارية   ز ي كل مكان. ومع تحول العالم من التقنيات التناظرية إىل الرقمية، تعمل في 
وللجميع، وفز

المعلومات، ُيرجر زيارة:  ومنتجاتها وموظفيها وشبكتها ونطاق أعمالها إلعادة صياغة مستقبل التجارة. لمزيد من 

visa.com/blog ,Visa About أو متابعة أخبارنا عل تويير ،. @VisaNews 
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