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 ۲۰۱٦نوفمبر  ۲۹اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلستھ المنعقدة بتاریخ 
الدفع باستخدام الھاتف المحمول" وقد لقواعد المنظمة لتقدیم خدمات اإلصدار الجدید من "ا

تزامن ذلك مع إصدار وحدة مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب "إجراءات العنایة 
بعمالء خدمات الدفع باستخدام الھاتف المحمول"، حیث تمثل الحزمة المتكاملة الواجبة 

الجدیدة من القواعد واإلجراءات خطوة إیجابیة نحو التوسع في استخدام خدمات الدفع من 
خالل الھاتف المحمول بھدف إدخال المزید من األفراد والمؤسسات متناھیة الصغر في 

 الخدمات المالیة.

یأتي في الجدیدة  للتعلیمات الرقابیةأن إطالق البنك المركزي المصري ة إلي وتجدر االشار
لكترونیة بھدف التحول إلي اقتصاد أقل تطویر وسائل الدفع اإل إطار حرصھ الدائم علي

تعد من أكثر كدت أن خدمة الدفع من خالل الھاتف المحمول أو ،علي أوراق النقد اعتماداً 
الواسع الستخدام  االنتشارالخدمات المالیة قدرة على تحقیق الشمول المالي في ضوء 

 والشباب الدخل محدودي ، وخاصةً المجتمع أفراد لجمیع یمكن ، حیثالھواتف المحمولة
 مدار على تكلفة، وبأقل بسرعة البنكیة الخدمات على الحصول النائیة المناطق وسكان
 .الساعة

من نوعھ في القطاع المصرفي ونقلة  جدیداً  توجھاً القواعد واالجراءات الجدیدة تمثل و
نوعیة نحو تحقیق المزید من الشمول المالي حیث تتیح التعلیمات الجدیدة استخدام البنوك 

ھمھا تقدیم اجراءات التعرف علي الھویة والتحقق منھا أللوكالء في العدید من الخدمات 
 الخدمةلشركات متناھیة الصغر والمؤسسات والتجار من عمالء لباإلضافة إلي السماح 

  .بالدفع أو التحصیل من حساب الھاتف المحمول

على حسابات الھاتف  المصریین من الخارجتحویالت  استقبالبالقواعد الجدیدة تسمح 
مع إمكانیة صرف التحویل من خالل  ،میسر وسریع بأسلوببالعمالء المحمول الخاصة 

  الخدمة المنتشرین داخل جمھوریة مصر العربیة. يمقدم



منذ ما یقرب  خدمة تحویل األموال من خالل الھاتف المحمول والتي تم تشغلیھا فعلیاً وتعتبر 
ما یقرب  ۲۰۱٦حتى أكتوبر  ابلغ تعداد مشتركیھ من الخدمات النشطة حیث ثالثة أعواممن 
وحتى أكتوبر ۲۰۱٥من دیسمبر  الفترةفي % ٦۰بمعدل نمو یتخطى  مشترك ملیون ٦٫۲من

۲۰۱٦. 

المختلفة بین أنظمة الدفع  يعلى تفعیل خدمة التشغیل البین القواعد الجدیدةنصت وقد 
دون  الخدمةسمح بإجراء المعامالت المالیة بین كافة عمالء ی مما باستخدام الھاتف المحمول
البنوك الحاصلة على ترخیص من البنك المركزي  وأمھلتالعمیل التقید بالنظام التابع لھ 

تقدیم خدمة الدفع من خالل الھاتف المحمول فترة سماح مدتھا ستة أشھر لالنتھاء من تقدیم ل
عدلت القواعد الحدود القصوى للسحب واالیداع والرصید ، كما خدمة التشغیل البیني لعمالئھا

حساباتھ األخرى وحساب الھاتف المحمول الخاص بھ رصدة بین بتحویل األوسمحت للعمیل 
 بنفس البنك.

خدمة الدفع من خالل الھاتف المحمول  لعمالءمزایا أعلى  التعلیمات الرقابیة الجدیدةوتحقق 
االلكتروني داخل  والتحصیل خدمات الدفعجمیع أنواع لتقدیم  رئیسیةمنصة  وتجعل منھا

یسمح بالعدید من الخدمات الجدیدة مثل صرف سمر الذي األ جمھوریة مصر العربیة،
تحصیل أقساط التمویل متناھي الصغر باإلضافة إلي المدفوعات  تحصیل الفواتیر، الرواتب،

 الحكومیة.

 السیبراني، األمن ھمھاأ رئیسیة بعدة ركائز خاصاً  اھتماماً القواعد الجدیدة أولت قد و
لقواعد اصدار حزمة ا نأ وجدیر بالذكرالعمالء، حقوق  وحمایة ،االحتیالیة األنشطة ومراقبة

الجدیدة ھو نتاج التعاون المستمر في ھذا المجال بین البنك المركزي المصري واالجراءات 
 موال وتمویل اإلرھاب والجھاز القومي لتنظیم االتصاالت.ووحدة مكافحة غسل األ


