
 بنك مصر یبرم اتفاقیة تعاون مع شركة مصاري لتمكین الشركة من تقدیم بعض خدمات
QR CODE المعامالت البنكیة كقبول بطاقات الدفع اإللكتروني والدفع عن طریق 

  

المالي الشمول في الدولة اتجاه ودعم المصري، المواطن على الدفع عملیات لتسهیل متوافقة استراتیجیة رؤیة خالل                  من
خدمات بعض تقدیم من الشركة لتمكین مصاري شركة مع تعاون اتفاقیة مصر بنك أبرم الالنقدي، للمجتمع                  والتحول
المحافظ خالل من QR CODEطریق عن والدفع میزة بطاقات وخدمات اإللكتروني الدفع بطاقات كقبول البنكیة                 المعامالت
البنوك أكبر من باعتباره اإللكترونیة الدفع عملیات تحصیل مجال في مصر بنك ریادة من انطالقًا ذلك ویأتي                   البنكیة،
في الرائدة مصاري شركة حصول في بالتعاون البنك قام حیث اإللكترونیة، والخدمات البطاقات مجال في العاملة                  المصریة
والتي المركزي، البنك من ”Payment Facilitator“ اإللكتروني الدفع میسر رخصة على اإللكتروني الدفع               خدمات

 اتاحت للشركة ان تقدم لعمالئها عددًا من خدمات المعامالت البنكیة.

مصر بنك تبني إطار في یأتي التعاون هذا أن مصر بنك إدارة مجلس رئیس نائب – المغربي عاكف األستاذ/ صرح وقد                       هذا
الخدمة مفهوم یتضمن أن البد أنه حیث البنك، أعمال إدارة في علیها یستند أساسیة كركیزة الرقمي واالبتكار التحول                    مفهوم
الهواتف استخدام تطور مع ملحة حاجة اصبحت التي العمالء، متطلبات لخدمة تكنولوجیة أساسیات مصر بنك من                  المقدمة
المصري، المصرفي للسوق البنك ریادة الستمراریة ضرورة التكنولوجیة الخدمات اآلن تعد حیث اآللیة، والحواسب                المحمولة
الخدمات تقدیم تحسین في أكبر بصورة سیساهم المصرفي، العمل منظومة في الرقمي التحول عناصر إدخال أن                  حیث
المسارات من االستفادة في یسهم سوف مصر، لبنك المالیة التكنولوجیا ودعم الرقمي التحول ان كما والمالیة،                  المصرفیة
المالیة الحلول على الحصول من أكثر مجتمعیة شرائح وتمكین النمو تدعیم بهدف والمالیة؛ االقتصادیة للتنمیة الواعدة                  الجدیدة

 المالئمة لها.

اصبحت الیوم «التكنولوجیا» أن مصر ببنك المصرفیة والتجزئة الفروع قطاع رئیس – درة إیهاب األستاذ/ صرح جانبه                   من
غایة في أمرًا الهائل التكنولوجي التطور هذا مالحقة وبات العالمي، االقتصاد تحكم التي المتغیرات بین األسرع المتغیر                   بمثابة
العالمي التطور مواكبة یضمن بما تعامالتها مختلف في المتطورة التكنولوجیة الخدمات لتوطین مصر بنك یسعى لذا                  األهمیة،

 في هذه المجاالت.

مجال في كبیرًا حراكًا شهد الحالي العام أن لمصاري المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئیس – ناجي محمد السید/ صرح                     كما
أن ناجي وأكد الورقیة، النقود على االعتماد وتقلیل اإللكتروني السداد لتنشیط المركزي البنك مبادرة ظل في اإللكتروني                   الدفع
الدائم سعیها إطار في المصریة الدولة توجهات مصاري شركة تدعم البالد، بها تمر التي والتطورات الظروف ظل                   في
للشمول أعلى معدالت وتحقیق كورونا فیروس انتشار تقلیل على یساعد الذي الالنقدي والتعامل الذكیة الدفع وسائل                  الستخدام

 المالي، وأوضح أن الشركة تعمل علي رفع مستوى الوعي عند المواطنین لتسیر نجاح منظومة الدفع اإللكتروني.

خدمات إلطالق جاهزة الشركة أن بمصاري األعمال وتطویر التسویق قطاع مدیر – العماوي محمد السید/ صرح جانبه                   من
تقبل بیع نقطة 50,000 من وأكثر ”POS“ بیع نقطة من20,000 أكثر خالل من اإللكترونیة البطاقات طریق عن                   الدفع
خطط یستهدف للشركة التجاري القطاع أن العماوي وأشار الجمهوریة، أنحاء شتى بین موزعة QR CODE ال                  خدمات
وال االلكترونیة البطاقات قبول تتضمن والتي البنكیة الدفع خدمات تقبل التي البیع نقاط لزیادة المقبلة الشهور في أكبر                   توسعیة
تجار وتدریب لتوعیة أعالنیة حملة توجیه بصدد أنه العماوي وأشار البنكیة، المحافظ وإلى من والتحویالت QR CODE                 
الشركة وأن مصر وبنك مصاري بین األول التعاون أنه وأوضح الجدیدة البنكیة الخدمات استخدام وكیفیة بأهمیة                  مصاري

 بصدد التوسع في تقدیم الخدمات البنكیة.



ودعمًا مصر في الرقمي التحول دعم خطة ضمن التكنولوجیة الوسائل كافة استخدام على الدائم الحرص إطار في ذلك                    ویأتي
 لجهود الشمول المالي؛ من إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالیة لمختلف فئات المجتمع من خالل القنوات الرسمیة.

 


