
 المصرفي، ألول مرة في القطاع  

تطبيق   رخصة قبول الدفع لنقاط البيع اإللكترونية من خالل  على  المصري يحصلالبنك االهلي  

  ”Tap on phone“ الهاتف المحمول

 

البنك الحصولالمصري  األهلي    نجح  اإللكترونية من    على  في  البيع  لنقاط  الدفع  قبول  رخصة 

ومتطورة   رقمية جديدةإلتاحة حلول دفع  والتي تهدف    Tap on phone  هاتف المحمولخالل ال

   يحصل على تلك الرخصة.بنك في مصر  كأولوذلك 

تطبيق    علىان البنك حريص    البنك األهلي المصري إدارة  رئيس مجلس  هشام عكاشه  وصرح       

مضيفا ان قدرة   ،كافة الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك لعمالئهمجال  معايير الجودة في    أحدث

كافة الخدمات اتاحة  عد انعكاسا لدور البنك الرائد في  تتلك الرخصة    علىالحصول    علىالبنك  

المدفوعات   ومنها  والرقمية  يأتياإللكترونية  ما  تنفيذ    هو  في  جديدة  البنك كخطوة  استراتيجية 

ع مبادرات البنك المركزي المصري الشمول المالي وتماشياً مدعم  في التحول الرقمي والمتنامية  

  . هذا الشأنفي 

البنك  عكاشهوأضاف         ومتناهية   أن  الصغيرة  الشـركات  امداد  يستهدف  المصـري  األهلي 

من أجل استقطاب فئات جديدة من العمالء لتلك الخدمات ودمجها دفع رقمية جديدة  الصغر بوسائل  

المصرفي،   تعزيزا بالقطاع  االلكترونية  المدفوعات  ثقافة  نشر  في  البنك  استراتيجية  يعكس  بما 

 النقد. علىالي مجتمع أقل اعتمادا  التحولالدولة التي تستهدف لتوجهات 

البنك    انالى  المصري  بالبنك األهلي  س إدارة  نائب رئيس مجل  ت داليا البازأشار   ا ومن جانبه     

 ألول مرة في القطاع المصرفي في مصر  رخصة من البنك المركزي المصـري تلك العلى    حصل

خالل من  االلكتروني  الدفع  قبول  خدمات  المحمول  إلتاحة  الهاتف   Mobile  تطبيق 

application Tap on phone    كافة انواع البطاقات استخدام  السداد ب  اتاحةبهدف  في مصـر 

المباشر  الخصم  أو  االئتمان  با من بطاقات  الوطنية،  الى بطاقات ميزة  هذه أن    ، مضيفةإلضافة 

المحمول   الهاتف  تطبيق  استخدام  للتجار  تتيح  أنواع   Tap on phoneالخدمة  جميع  في 

 . يةالتقليدPOSنقاط البيع االلكترونية التحصيالت المختلفة بديال عن استخدام 

بالبنك األهلي المصري   كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروعواوضح        

مثل مندوبي   مختلفة األنشطةالشـركات  من العمالء وكذا  تستهدف شرائح كبيرة  ان تلك الخدمة  

 م سمح له ، حيث يأي تعقيدات  الجمهورية دون مختلف أنحاء    منتوصيل الطلبات وشركات الشحن  

تشجيعا   على الشركات  وبتكلفة أقلقنوات متعددة للمدفوعات االلكترونية بدون تالمس    ستخدامبا 

ال القنوات  استخدام  السداد، مؤكدالهم على  البديلة في  التزا  مصرفية  بأعلى معايير على  البنك  م 



وهو ما تم في أن المعلومات  بيانات العمالء بما يتوافق مع المعايير الدولية    لحفاظ علىاألمان ل

لتلك   االمتثال  في  واستمرارية  بفاعلية  ثقة  المعايير  تطبيقه  يعزز  البنك بما  في خدمات  العمالء 

 ، مشيرا الى ان تفاصيل الحصول على الخدمة سيتم االعالن عنه فور اطالقها بشكل كامل. الرقمية 


