
 بهدف تعزيز التمويل املتبادل بين التجار إلكترونيا

 "األهلي ممكن"توقع اتفاقية شراكة مع  "الجمعية للتكنولوجيا املالية"

خدمات االدخار   اعلنت شركة "الجمعية للتكنولوجيا املالية" املنصة املتخصصة في تقدیم

واالقراض الدوري عن إبرام شراكة جديدة مع شركة "االهلي ممكن" لحلول املدفوعات  

 . اإللكترونية من أجل تعزيز فكرة الجمعية اإللكترونية وتقديم خدمات قيمة مضافة للتجار

ة  قام بتوقيع اتفاقية الشراكة كال من سمير ابوهاشم  العضو املنتدب واملدير التنفيذي لشرك

 .االهلي ممكن، و احمد عابدين املؤسس واملدير التنفيذي لشركة الجمعية

وأكد سمير أبو هاشم ، العضو املنتدب لشركة األهلي ممكن، أن التعاون مع شركة الجمعية  

يمثل طفرة فى استخدام التكنولوجيا املالية للوصول الى ماليين املصريين اذ يستطيع حاليا أكثر  

لالنضمام الي جمعيات مختلفة وتوظيف العائد فى   األهليخدام منظومة الف تاجر است ٤٠من 

 .زيادة نشاطهم عن طريق ممكن

 

ممكن تسعي عن طريق شركة الجمعية الوصول   األهليوأوضح أبو هاشم في بيان صحفي أن 

ملاليين العمالء ودفع االقساط والحصول على أدوار في إطار سعيها لدعم خطط الحكومة نحو  

 2030الرقمي ورؤية مصر الشمول 

ومن جانبه ،قال أحمد عابدين املؤسس لشركة الجمعية، أن  التعاون مع  االهلي ممكن يعد  

خطوة جديدة نحو االنتشار الرأس ي للشركة تحت مظلة الشمول املالي، موضحا أن معظم التجار   

ان الوقت لنقل هذه يعتمدون بالفعل علي الجمعيات املالية التقليدية لشراء البضائع اال انه ح 

 "الجمعيات بطريقة الكترونية سلسة واكثر فاعلية من خالل شبكة االهلي ممكن



 من خالل الشراكة  اشراك التجار في دوائر جمعياتنا، كونهم  اكثر  
ً
: " نستهدف ايضا

ً
وتابع قائال

تماني من  الفئات دارية بسلوك عمالءهم وقدراتهم املالية والذي يسهل من عملية االستعالم االئ

 "طرفنا

بواسطة أحمد عابدين كمنصة  2019وتأسست شركة الجمعية للتكنولوجيا املالية في عام 

إلكترونية تتيح التمويل املتبادل بين األفراد تحت مسمي الجمعيات املالية حيث يمكن  

للمستخدمين االشتراك في جمعيات مع مستخدمين أخرين لديهم امكانيات إدخارية متطابقة في  

 .ائر عامةدو 

ا مدمًجا يمكن  
ً
 عن امتالكه سوق

ً
 تيسير عمليات الدفع اإللكتروني، فضال

ً
كما يتيح التطبيق أيضا

 .املستخدمين من الوصول الي منتجات مخفضة السعر كبديل للقبض النقدي

 

%  600وشهدت منصة الجمعية نمًوا كبيًرا في حجم أعمالها خالل الفترة األخيرة بنسبة بلغت 

 لًیا على توسیع أعمالھا في مصر وخاصة مدن الصعيدوتعمل حا

يذكر أن  شركة »ممكن« بدأت نشاطها قبل تغيير عالمتها التجارية إلي " األهلي ممكن " فى تقديم  

ومنها شحن أرصدة الهواتف، وسداد فواتير املحمول،  2011خدمات الدفع اإللكترونى منذ عام 

 .واإلنترنت، والكهرباء


