
 في إطار مزید من التفعیل الستراتیجیته للخدمات الرقمیة..
 األهلي المصري یطلق مجموعة خدمات رقمیة جدیدة من خالل االنترنت والموبایل البنكي...

IBAN أبرزها خدمات المدفوعات وتفعیل البطاقات والتحویالت المحلیة من خالل رقم الحساب الدولي  

خالل من وذلك الرقمیة المصرفیة استراتیجیته لتدعیم الخدمات من جدیدة باقة المصري األهلي البنك أطلق                  

  االنترنت البنكي "األهلي نت" وتطبیق الهاتف المحمول " األهلي موبایل"

في تأتي الجدیدة الخدمات أن المصري األهلي البنك إدارة مجلس رئیس عكاشه هشام صرح االطار هذا وفي                   

الخدمات في والتوسع لتطویر البنك یضعها التي التطویر لخطة واستكماال الرقمي للتحول البنك استراتیجیة                اطار

تلك ان مضیفا المرجوة، األهداف تحقیق لضمان وثابتة راسخة بخطي البنك ینفذها والتي الحالیة الرقمیة                 المصرفیة

من مزید تتیح والتي المختلفة المصرفیة احتیاجاتهم لتلبیة الرقمیة القنوات استخدام على العمالء تحفیز الى تسعى                  الخطة

أعلى مراعاة تتطلب التي الحالیة الظروف ظل في خاصة الفروع مقار على التردد تقلیل خالل من عمالءه على                    التیسیر

لتستوعب للبنك التكنولوجیة البنیة تحدیث خالل من الرقمیة المنظومة تلك دعم على ومؤكدا والسالمة، الصحة                 معدالت

تواكب جدیدة خدمات اتاحة خالل من العمالء متطلبات دراسة تظهره ما ضوء في الخدمات لتلك المستمر                  التحدیث

 احتیاجاتهم الیومیة بسهولة وامان وتدعم الخدمات المتاحة بالفعل.

استنادا تأتي الجدیدة الخدمات تلك أن المصري األهلي البنك إدارة مجلس رئیس نائب الفتوح أبو یحیي وأضاف                   

مستویات رفع سعیا والمرتقبین الحالیین العمالء احتیاجات لتحدید بالبنك المختصة العمل فرق بها یقوم التي                 للدراسات

العمالء اشتراكات عدد إجمالي وصل حیث للبنك االلكترونیة بالخدمات المتعاملین أعداد تؤكده ما وهو العمالء،                 رضا

من العمالء اشتراكات عدد إجمالي بلغ بینما ،%73 تفعیل بنسبة  عمیل الى2,716,000 األفراد نت األهلي                 بخدمة

وحجم ، جنیه ملیار 41,433 بلغ لألفراد مالیة معامالت 71% وبحجم تفعیل بنسبة عمیل 32,193                 الشركات

483 نحو الى البنكي بالموبایل المتعاملین عدد اجمالي وصل فیما ، جنیه 21,110 ملیار للشركات مالیة                 معامالت

 الف مستخدم للتطبیق بأجمالي حجم معامالت مالیة وصل الى 30 ملیار .

ألول تتضمن الخدمات من الباقة تلك أن المصري األهلي البنك إدارة مجلس رئیس نائب الباز دالیا أكدت جانبها ومن                     

للمحافظ التحویالت اجراء وكذا ،IBAN الدولي الحساب رقم باستخدام المحلیة الحسابات بین التحویالت اجراء امكانیة                 مرة

المرور، خدمات تشمل والتي خدمة كمقدم فورى شركة خالل من المدفوعات سداد اتاحة مع ،ACH شبكة خالل من                    االلكترونیة

البنك من حرصا أنه الباز وأضافت واألندیة، النقابات اشتراكات سداد والمیاه ، والغاز الكهرباء مدفوعات االتصاالت ،                 شركات

إمكانیة الجدیدة الخدمات باقة تضمنت فقد ، الوقت ذات في وآمنة وسهلة سریعة بطرق البنكیة البطاقات خدمات مختلف اتاحة                     على

إصدار إعادة طلب إمكانیة مع ، للبطاقة جدید سري رقم إصدار إعادة وكذا ، المرتبات وبطاقات االئتمان بطاقات وإیقاف                     تفعیل

والذى Hard Token االمان رموز جهاز تفعیل امكانیة وایضا ، موبایل واألهلي نت األهلي تطبیقي خالل من                   البطاقة

األهلي البنك یطلقها التي الخدمات وهي الرقمیة القنوات خالل من البنك خارج او داخل المالیة العملیات اتمام في                    یستخدم

االتصاالت مركز على الضغط من أیضا یخفف ما وهو الفروع لزیارة الحاجة دون الرقمیة خدماته لتطویر خطته ضمن                    المصري

 الهاتفیة للبنك ویضمن سرعة حصول العمیل على خدمته.



وكافة الرقمي التحول وكذا المعلومات تقنیة قطاعات من بكل العمل فرق جانب من المبذول بالجهد الباز                  وأشادت

العملیات من الرقمیة للعدید الخدمات من الباقة تلك إطالق على القائمة بالبنك والزمالء              االدارات

المصرفي العمل تقنیات وأحدث افضل على والمدربة المختلفة الخبرات تلك بین المثمر              المصرفیة، وبالتعاون

العمل مظلة تحت للدخول الفئات من المزید الستقطاب وكذا الحالیین البنك لعمالء خدمة أفضل الى                 للوصول

 المصرفي وتدعیم دور البنك األهلي في نشر الثقافة المصرفیة.

 

 


