
 
 

 

بنك مصر أول بنك يقدم نظام إدارة المدفوعات والتحصيل  لقطاع التعليم  في السوق المصري بشكل رقمي  

 بالشراكة مع منصة كليك إت 
 

 القاهرة، مصر 

 ،2021 يوليو11

بالتعاون مع منصة كليك إت إلدارة المدفوعات والتحصيل الرقمي يقدما خدمة كليك إت للمدفوعات في قطاع  بنك مصر

ليصبح بذلك أول بنك في مصر يقدم نظام إدارة المدفوعات والتحصيل الشامل المباشر لقطاع التعليم ككل في السوق التعليم، 

 المصري بشكل رقمي. 

كحل رقمي يلبي متطلبات سداد المدفوعات في قطاع التعليم سواء كانت كبيرة أو صغيرة، مثل ُصمم مركز المدفوعات التعليمية  

الرسوم الدراسية أو رسوم األنشطة وغيرها. يُعد هذا الحل الرقمي األول من نوعه في السوق ويعتمد على كافة وسائل الدفع  

اإلنترنت   بطاقات  المدفوعات عبر  والتي تشمل  بنك مصر  لدى  السريع  المتاحة  االستجابة  باستخدام رمز    QRوالمدفوعات 

 باإلضافة إلى خدمات اإليداع المباشر )عبر شباك الخدمة في مقر البنك(، وكذلك الدفع من خالل نقاط البيع.

  كل ذلك يتم ببساطة عبر جهاز تحكم تحت تصرف إدارة الهيئة التعليمية، مما يقلل المتاعب المرتبطة بتحصيل الرسوم الدراسية 

وعملية تتبع وتسوية استخدام قنوات مختلفة في السداد. كما يمكن إلدارات الهيئات التعليمية اآلن إدارة وتسجيل عمليات الدفع  

 بشكل فوري ودقيق، فضالً عن تسهيل عملية سداد الرسوم على أولياء أمور الطلبة. 

نك مصر: "تأتي شراكتنا مع كليك إت في اطار التزام  وقال إيهاب درة، رئيس قطاع المناطق والفروع والتجزئة المصرفية في ب

بنك مصر طويل األمد بالتوسع في خدمات المدفوعات اإللكترونية لتعزيز جهود الشمول المالي والتحول تدريجيا نحو المجتمع  

مبتكرة، بهدف تقديم خدمات  الالنقدي، ويخدم ذلك  أحد أهم األهداف الرئيسية في استراتيجيتنا للتركيز على التكنولوجيا المالية ال

 مصرفية ومالية متميزة بغرض الوصول إلى المزيد من قطاعات المجتمع وتقديم الحلول المالية التي تناسبهم".

وأضاف درة : "يفخر بنك مصر بإطالق خدمة مركز المدفوعات التعليمية بالشراكة مع كليك إت، والذي يستخدم كافة قنوات 

فع الرسوم الدراسية لكل من الطالب وأولياء األمور. تجدر اإلشارة هنا أيًضا إلى أن بنك مصر نجح  الدفع الخاصة به لتسهيل د

  QR، وعلى مستوى رمز االستجابة السريع  2020في تحقيق أعلى معدل نمو في ُمعامالت التجارة اإللكترونية خالل عام  

ألف نقطة بيع   250باالضافة الى األكثر نمو في المعامالت الشهرية. فيما يتعلق بحلول نقاط البيع، أضاف بنك مصر أكثر من 

 ". 2021في عام  

مليون جنيه مصري، وتعد المنصة اآلن الشريك    100نجحت منصة كليك إت حتى اآلن في إتمام مدفوعات بقيمة أكثر من  

ا تعليميًا بما في ذلك المعاهد العلمية والمدارس ودور الحضانة األهم. تضع الشركة نصب أعينها  كيانً   120المفضل ألكثر من  

طرح حلها الرقمي عبر البنوك المختلفة على المستويين المحلي واإلقليمي، بحيث تصبح رائدة المدفوعات التعليمية في المنطقة. 

فوعات للمدارس المصرية اليابانية، تتطلع كليك إت إلى التعاون مع بعد النجاح الكبير الذي تحقق من خالل تقديم خدمة المد

 المؤسسات المالية الرائدة لطرح حلها الرقمي عبر اإلنترنت لقطاع التعليم ككل.

لهذه  للغاية  "ُمتحمسون  قائاًل:  الجديدة  الشراكة  التنفيذي لشركة كليك إت على  المؤسس والرئيس  الشريك  علق سعيد طلعت، 

تغيير شكل   الشراكة مع إلى  الرامية  تقريبًا كجزء من تطلعاتنا واستراتيجيتنا  لمدة عام  الحل  لقد عملنا على هذا  بنك مصر. 

المدفوعات في قطاع التعليم. في العادة يقوم مديرو المدارس بتسوية كافة المدفوعات التي تتم عبر البنك وغيره من وسائل السداد 

ساعات عمل يوميًا في المتوسط. من خالل   5واعد البيانات الخاصة بهم، وهو ما يتطلب  عن طريق إدخال البيانات يدويًا في ق

مركز المدفوعات التعليمية يمكننا القول إن تلك األيام قد ولت حيث أصبحنا في عصر يتيح تسجيل وإدارة المدفوعات وتسويتها  

 من خالل لوحة تحكم واحدة".



 
 

 

ئدة ذات استراتيجية رقمية قوية مثل بنك مصر يضمن دمج كليك إت في كافة قنوات  وأضاف: "إن شراكتنا مع مؤسسة مالية را

الدفع الخاصة بالبنك، ما يتيح للمنصة تقديم أفضل ما لديها من حلول رقمية، باإلضافة إلى تمكين البنك من تطوير خطوط أعماله  

ل الرقمي مع بنك مصر والبدء في العمل على استغالل المختلفة مع التركيز على عملية التحول الرقمي. نتطلع إلى طرح هذا الح 

 العديد من الفرص المحتملة التي نضعها بالفعل على قائمة أهدافنا".

 

 -انتهى -

 

 :إت كليك منصة عن نبذة

  تحويل   عملية  في  كشريك  إت  كليك  تعمل.  والتشغيل   التوصيل  مفهوم  على  تركز  الرقمي  والتحصيل  المدفوعات  إلدارة  منصة  هي  إت  كليك

  المتكاملة   أنظمتها  عبر  وذلك،  التعليم  وزارات  ذلك  في  بما،  والعالم  مصر  في  والخاصة  العامة  التعليمية  الهيئات  لصالح  الرقمية  المدفوعات

 100  من  أكثر  بقيمة  مالية  معامالت  إتمام  في  اآلن   حتى  إت  كليك  نجحت .  المباشرة  الشاملة  الدفع  عمليات  وتسهيل  رقمنة  على   تعمل  التي

  حضانة   ودور  ومدارس  علمية  معاهد  تتضمن   ابارزً   اتعليمًي   اكياًن   120  من  ألكثر  مفضل  كشريك  بدورها  ااضطالعً   مصري  جنيه  مليون

 .شهيرة

 

 لالستفسارات اإلعالمية، برجاء التواصل مع: 

 ماجد علي 

01023331586 2+  

maged.ali@publicistinc.com 

 

 

 


