
)مشتركك(  	صحفي  	بيیانن 	  

	في  	االقاهھھھرةة  7		إإبريیل    2021 	  

	االقوميیة  	وواالهھيیئة  	ااالتصاالتت  	لتنظيیم  	االقومي  	وواالجهھازز  	االمصريي  	االمركزيي  	االبنك  	بيین  	تعاوونن  	برووتوكولل  	توقيیع  

االمعاشاتت  	لصرفف  	جديیدةة  	االكتروونيیة  	قنوااتت  	إلتاحة  	ااالجتماعي  	للتأميین 	  

	مجتمع  	إإلى  	للتحولل  	االدوولة  	توجهھوو  	االسيیسي  	االفتاحح  	عبد  	االرئيیس  	االسيید  	برئاسة  	للمدفوعاتت  	االقومي  	االمجلس  	قرااررااتت  	إإططارر  	في  

	وواالتحولل  	االمالي  	للشمولل  	االقوميیة  	االخطة  	لدعم  	اااللكتروونيیة  	وواالبداائل  	االقنوااتت  	ااستخداامم  	نشروو  	االنقد  	أأووررااقق  	على  	ااعتماددااً   	أأقل  

	االقوميیة  	وواالهھيیئة  	ااالتصاالتت  	لتنظيیم  	االقومي  	وواالجهھازز  	االمصريي  	االمركزيي  	االبنك  	بيین  	تعاوونن  	برووتوكولل  	توقيیع  	تم  	٬،االرقمي  

.االمعاشاتت  	صرففل  	جديیدةة  	إإلكتروونيیة  	قنوااتت  	إلتاحة  	ااالجتماعي  	ميینللتأ 	  

	االسيید  	قامم  	ووقد  	هھھھذاا  /		االنجا  	أأبو  	رراامي     –		االمهھندسس  	وواالسيید  	االمصريي  	االمركزيي  	االبنك  	محافظ  	نائب    /		االجمل  	االالهه  	عبد  	حسامم     –	  

	االلوااء  	وواالسيید  	ااالتصاالتت  	لتنظيیم  	االقومي  	للجهھازز  	االتنفيیذيي  	االرئيیس  /		عوضض  	جمالل     -‐		ااالجتماعي  	للتأميین  	االقوميیة  	االهھيیئة  	ررئيیس    

.ووقت  	أأسرعع  	في  	االبرووتوكولل  	أأهھھھداافف  	لتنفيیذ  	بيینهھم  	فيیما  	االتنسيیق  	بدء  	عن  	عالننووااإل  	برووتوكوللاال  	بتوقيیع 	  

	من  	أأماناً   	أأكثروو  	سرععأأوو  	سهھلأأ  	بشكل  	مستحقاتهھم  	على  	للحصواال  	من  	االمعاشاتت  	أأصحابب  	تمكيین  	إإلى  	االمباددررةة  	هھھھذهه  	تهھدففوو  

	عالمة  	تحمل  	وواالتي  	خصماال  	بطاقاتتوو  	االدفع  	مسبقة  	بطاقاتتاال(  	االمثالل  	سبيیل  	على  	االتاليیة  	لكتروونيیةااإل  	االقنوااتت  	من  	أأيي  	خاللل  

	"ميیزةة"  	االقبولل   -‐	.)"االرقميیة  	ميیزةة"  	االقبولل  	عالمة  	تحمل  	وواالتي  	االمحمولل  	شركاتتوو  	لبنوككل  	االتابعة  	االمحمولل  	االهھاتف  	محافظ   	  

	تيیحت  	حيیث  	وويیسر٬،  	بسهھولة  	وواالمصرفيیة  	االماليیة  	ااحتيیاجاتهھم  	تلبيیة  	في  	تتاالمعاشا  	مستحقيل  	كبيیرةة  	ططفرةة  	االبرووتوكولل  	وويیحقق  

	ووعمليیاتت  	وواالتحويیل  	االنقديي  	االسحب  	منهھا  	االخدماتت  	من  	االعديید  	في  	بهھا  	االمتاحح  	االرصيید  	ااستخداامم  	إإمكانيیة  	أأيیضاً   	االقنوااتت  	هھھھذهه  

	أأوو  	ااإللكتروونيیة  	االبيیع  	نقاطط  	خاللل  	من  	االمشتريیاتت  	سداادد  	ووكذلك  	االمختلفة  	وواالجهھاتت  	وواالمراافق  	االحكوميیة  	االمستحقاتت  	سداادد  

	االسريیعة  	ااالستجابة  	ررمز  	باستخداامم  	أأوو  	ااإللكتروونيیة  	وواالتطبيیقاتت  	االموااقع  	عبر  	االشرااء  	  	  	  	  . 	  

	جهھوو  	على  	تنفيیذهھھھا  	سيیتم  	االتي  	االعمل  	خطة  	ووضع  	في  	االثالثث  	االجهھاتت  	بيین  	االتعاوونن  	االبرووتوكولل  	عمل  	نطاقق  	وويیتضمن  	هھھھذاا  

	إإجرااءااتت  	ووووضع  	خاللهھا  	من  	معاشاتهھم  	صرفف  	في  	االمستحقيین  	من  	يیرغب  	نلم  	لكتروونيیةااإل  	االقنوااتت  	هھھھذهه  	إلتاحة  	االسرعة  

	االقنوااتت  	هھھھذهه  	الستخداامم  	ااحتيیاجاتهھم  	تلبي  	ووبسيیطة  	سهھلة   	أأيي  	تذليیل  	على  	باستمراارر  	االعمل  	على  	االثالثة  	االجهھاتت  	ااتفقت  	كما.  

.االقنوااتت  	هھھھذهه  	من  	االمستفيیديین  	توااجهھ  	قد  	عقباتت 	  

	االتكنولوجي  	للتقدمم  	مصر  	بنوكك  	شركة  	ططريیق  	عن  	ووتشغيیلهھا  	ويیرهھھھاتط  	تم"  	ميیزةة"  	االوططنيیة  	االدفع  	منظومة  	أأنن  	بالذكر  	جديیر  

EBC	ناءً    	تجارريیة  	عالمة  	ذذااتت  	محمولل  	هھھھاتف  	وومحافظ  	ددفع  	بطاقاتت  	نظم  	بإنشاء  	االمصريي  	االمركزيي  	االبنك  	مباددررةة  	على  	ب  

.ووططنيیة 	  

اانتهھى‐- -‐ 	  


