
اتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة   ي إطار تنفيذ استر
ف 

 فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي 

البنك المركزي يطلق مبادرة إللغاء كافة رسوم تفعيل خدمات  

نت ) ي عتر اإلنتر
ون   (E-Commerceالتحصيل اإللكتر

كات   2021المبادرة مستمرة حتر نهاية يونيو  ويستفيد منها الشر

ة والمتوسطة من القطاع الخاص   متناهية الصغر والصغتر
 

اتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع   ي إطار تنفيذ استر
ف 

ونية، قرر مجلس إدارة البنك المركزي   ي استخدام نظم الدفع اإللكتر
، والتوسع ف  التحول لالقتصاد الرقمي

ي جلسته ا
اير   7لمنعقدة بتاري    خ المرصي ف  كات   2021فتر ي تتحملها الشر

إطالق مبادرة إللغاء كافة الرسوم التر

ة والمتوسطة ) ي  MSMEsمتناهية الصغر والصغتر
ون  ( من القطاع الخاص لتفعيل خدمات التحصيل اإللكتر

نت )  . 2021( وذلك حتر نهاية شهر يونيو E-Commerceعتر اإلنتر

لجهو   
ً
استمرارا المبادرة  ي 

"كورونا"،  تأنر جائحة  تداعيات  مواجهة  ي 
ف  االستباقية  المرصي  المركزي  البنك  د 

 عىل تنشيط وحماية االقتصاد القومي والحفاظ عىل مكتسبات اإلصالح االقتصادي واستقرار القطاع  
ً
وحرصا

 . ي
 المرصف 

ي إطار حرص  –ورصح األستاذ/ رامي أبو النجا  
ي ف 
البنك المركزي    نائب محافظ البنك المركزي أن "المبادرة تأنر

ونية   نت من خالل المواقع اإللكتر ي عتر اإلنتر
ون  كات المفعلة لخدمات التحصيل اإللكتر عىل زيادة عدد الشر

نت خالل اآلونه   ي تنفذ عتر اإلنتر
ي قيمة المعامالت التر

 
ة ف  للزيادة الكبتر

ً
أو تطبيقات الهاتف المحمول نظرا

ي وصلت إىل  
ة والتر نا، بما يبشر بزيادة وعي المواطنير  والتجار بمزايا خدمة  % خالل جائحة كورو 100األختر

الدفع   وقنوات  وسائل  عىل  اإلقبال  ي 
ف  االستمرار  عىل  ويشجع  ة،  الفتر تلك  خالل  ونية  اإللكتر التجارة 

 عىل أوراق النقد".  
ً
ونية، ويدعم توجه الدولة والبنك المركزي بالتحول لمجتمع أقل اعتمادا  اإللكتر

ا أوضحت  المرصفية ونظم  ومن جانبها  العمليات  لقطاع  المحافظ  أول  وكيل  الدين  ي شمس 
أمان  ألستاذة/ 

الوطنية   الدفع  بطاقات  قبول  وكذا  الشي    ع  االستجابة  رمز  قبول  تفعيل   
ً
أيضا تتضمن  "المبادرة  أن  الدفع 

المبادرة   المرصي عتر  المركزي  البنك  وي  هدف  ونية،  اإللكتر التطبيقات والمواقع  تلك  ة" من خالل  إىلي  "متر 

ي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل  
كات بإعفائها من المصاريف التر تخفيف األعباء المالية عن الشر

ي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية  
نت مثل )المصاريف التر ي عتر اإلنتر

ون  اإللكتر

ي تشمل عىل سبيل المثال  
ال الحرص )خدمات التشفتر للبطاقات  للخدمة، ومصاريف الخدمات اإلضافية التر

 ‘Tokenization ’–  ‘ خدمات المدفوعات الدوريةRecurring ’-  .)إلخ ... 



المرصي خالل   المركزي  البنك  أطلقها  ي 
التر المبادرات  حزمة  إطار  ي 

 
ف ي 

تأنر المبادرة  تلك  بأن  بالذكر  وجدير 

ي كانت أخرها بتاري    خ  
لمركزي المرصي أنه سيواصل المتابعة  ، ويؤكد البنك ا2021يناير   1جائحة كورونا والتر

عن كثب لكافة التطورات عىل الساحتير  العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابتر المناسبة  

ي والنقدي. 
 
 لحماية االقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة عىل االستقرار المرصف

   انتىه   

 

 


