
 في إطار تنفیذ استراتیجیة المجلس القومي للمدفوعات برئاسة

 فخامة الرئیس عبد الفتاح السیسي

 

 البنك المركزي یتوسع في تطبیق مبادرة السداد اإللكتروني ویتحمل

 ملیار جنیه بهدف نشر 300 ألف نقطة بیع إلكترونیة لدعم التحول
 لالقتصاد الرقمي وتحقیق الشمول المالي

 رامي أبو النجا: نستهدف الوصول إلى ملیون نقطة قبول إلكترونیة خالل ثالث سنوات

 أماني شمس الدین: َمّد فترة حافز تنشیط نقاط البیع اإللكترونیة ورمز االستجابة السریع حتى

 نهایة یونیو 2021

إلي للتحول السیسي، الفتاح عبد الرئیس فخامة برئاسة للمدفوعات القومي المجلس استراتیجیة تنفیذ إطار                في
الجمهوریة، أنحاء جمیع في اإللكتروني والتحصیل الدفع خدمات وإتاحة النقد أوراق علي اعتمادًا أقل                مجتمع

مایو في إطالقها تم التي االلكتروني السداد مبادرة تطبیق في للتوسع إجراءات عدة باتخاذ المركزي البنك                  قام
 الماضي، بهدف تعزیز الشمول المالي وتیسیر المعامالت المالیة للمواطنین.

القرارات من مجموعة إصدار 2020 نوفمبر 29 بتاریخ المنعقدة جلسته في المركزي البنك إدارة مجلس                 قرر
لقیمة المركزي البنك تحمل اعتماد الجدیدة القرارات تضمنت حیث االلكتروني السداد مبادرة ضمن               الجدیدة

باإلضافة 2020 نوفمبر نهایة وحتي المبادرة بدایة منذ البنوك نشرتها التي االلكترونیة البیع نقاط ماكینات                 كافة
وسائل من الكافیة األعداد بها یتوافر ال التي المحافظات في جدیدة إلكترونیة بیع نقطة ألف 100 نشر                   إلي

اإللكترونیة البیع نقاط أعداد إجمالي لیصل الجاري، دیسمبر شهر من بدءًا وذلك اإللكتروني               التحصیل

البنك یتحملها جنیه ملیار عن تزید بتكلفة نقطة ألف 300 حوالي إلى المبادرة خالل من نشرها                  المستهدف
 المركزي.

إطار في تأتي اتخاذها تم التي الجدیدة "القرارات المركزي البنك محافظ نائب النجا أبو رامي األستاذ/                  وصرح

البنوك قامت حیث والتجار، للمواطنین اإللكترونیة القبول وسائل إتاحة في للتوسع المركزي البنك               خطة

2020 أكتوبر نهایة حتى "POS" إلكترونیة بیع نقطة ألف 156 من َیقُرب ما بنشر المبادرة في                  المشاركة
نجاح یعكس بما الكترونیة بیع نقطة ألف 356 نحو مصر محافظات جمیع في البیع نقاط إجمالي                  لیصبح

 المبادرة في نشر الخدمات المالیة الرقمیة وتحقیق معدالت أعلى من الشمول المالي.

بما سنوات، ثالث خالل إلكترونیة قبول نقطة ملیون إلى الوصول یستهدف المركزي البنك أن سیادته                 وأضاف
 یوفر خدمات التحصیل االلكتروني للعدید من التجار والشركات في جمیع المحافظات".



قرر المركزي البنك أن الدفع، ونظم المصرفیة للعملیات المحافظ وكیل الدین شمس أماني السیدة أوضحت                 كما
انتهاء حتى أو 2021 یونیو نهایة حتى السریع االستجابة ورمز اإللكترونیة البیع نقاط تنشیط حافز فترة                  َمّد

ص للحافز، وذلك لتشجیع البنوك والشركات والتجار علي زیادة المعامالت اإللكترونیة.  المبلغ الُمَخصَّ

بیع نقطة ألف 100 نشر بهدف اإللكتروني السداد مبادرة 2020 مایو في أطلق قد المركزي البنك                  وكان

وتوفیر الدفع لُنُظم التحتیة البنیة لتدعیم ،2020 دیسمبر نهایة حتى سریع استجابة رمز ألف و200                 إلكترونیة
  وسائل التحصیل اإللكتروني المختلفة للتجار والشركات.

 ـ انتهى ـ


