أوبر تتعاون مع  Paymobلتوسيع نطاق طرق الدفع داخل التطبيق ..مساهمةَ في رؤية مصر 2030
 ١٣ديسمبر٢٠٢١
القاهرة ،مصر
أعلنت شركة أوبر اليوم عن تعاقدها مع  ،Paymobمقدم خدمات الدفع الرقمي الرائد ،وذلك بهدف إتاحة خيارات دفع متنوعة عبر
تطبيق أوبر لتوفير حلول مالية لقاعدة أوسع من السائقين والركاب المصريين .وتأتي الشراكة كخطوة إضافية ضمن جهود أوبر
لتعزيز الشمول المالي من خالل تكنولوجيا النقل التشاركي ،والتي تساهم في رؤية مصر .2030
من خالل هذه الشراكة ،يمكن للركاب اآلن شحن محافظهم اإللكترونية على تطبيق أوبر مباشرة باستخدام طرق دفع مختلفة ،مما يسمح
لهم بالتخطيط لرحالتهم مسبقًا .ولمزيد من الراحة ،يظل الرصيد ساري بدون تاريخ انتهاء الصالحية ،وتتيح هذه الخاصية للركاب
طلب رحالت وقتما يشاؤون دون الحاجة إلى القلق بشأن حمل النقود الورقية .بالنسبة للسائقين ،تسهل هذه الشراكة أيضًا دفع رسوم
خدمة أوبر ( )٪٢٢،٥باستخدام طرق دفع متنوعة داخل التطبيق ،دعما ً لغير المدمجين في المنظومة البنكية.
وقال أحمد خليل ،المدير العام لشركة أوبر مصر" :إن التحول المتسارع الذي تشهده مصر نحو مجتمع غير نقدي والشمول المالي
قرارا
جعل توسيع خيارات الدفع على تطبيق أوبر خطوة مهمة للوصول إلى المزيد من األشخاص .وتعد الشراكة مع Paymob
ً
استراتيجيًا ،مدعو ًما بالتكنولوجيا ،لتسهيل تجربة المستخدمين ،مع إدراج السائقين غير المدمجين في المنظومة البنكية في االقتصاد
الرقمي".
صرح عمر الجمال ،رئيس القطاع التطوير الدولي" :يسرنا اختيار شركة أوبر لشركة  Paymobلتوسيع نطاق حلول الدفع ،وإيجاد
حلول آمنة ،سهلة ،ومالئمة لمستخدمي التطبيق .ونؤمن أن التعاون مع  Paymobيمكن قاعدة أكبر من المستخدمين للدفع االلكتروني
بالطريقة المفضلة لديهم .وتسهم الشراكة في اجتذاب قطاع أكبر من المستخدمين رقمياً".
تسهل  Paymobالدفع من خالل بطاقات ميزة ،منافذ البيع ،والمحافظ اإللكترونية مثل فودافون كاش وغيرها على تطبيق أوبر،
وسوف تتضمن قريبا خيارات أخرى .ويمكن الوصول إلي خيار للدفع من خالل الخطوات التالية:
.1
.2
.3
.4

اختر محفظة أوبر من قائمة التطبيق واضغط على 'أضف األموال' إلضافة رصيد
قم باختيار 'شراء لمرة واحدة' الختيار طريقة الدفع المفضلة سواء محفظة أو بطاقة أو شبكة الدفع بدون بطاقة
أدخل المبلغ المراد تعبئته
عند طلب رحلة ،قم بتبديل طريقة الدفع في األسفل إلى محفظة أوبر عن طريق تحريك أداة التبديل إلى اليمين.

باإلضافة إلى طرق الدفع الجديدة المتاحة من خالل  ،Paymobتقدم أوبر خيارات دفع متنوعة على التطبيق تتوسع لتشمل بطاقات
الخصم واالئتمان ،والمدفوعات اإللكترونية المدمجة األخرى ،مع وجود خطط لتقديم المزيد من حلول الدفع اإللكتروني في الفترة
المقبلة.

عن شركة "أوبر":
إن مهمة " أوبر " هي جعل عملية التنقل مريحة ووسائل المواصالت متوفرة للجميع في كل مكان .لقد بدأنا في عام  2010لحل
مشكلة بسيطة وهي كيف يمكن الحصول على وسيلة مواصالت بنقرة زر؟ وبعد مضي  7سنوات وتقديم أكثر من مليار مشوار بدأنا
نتعامل مع تحديات أكبر مثل التقليل من االختناقات المرورية والتلوث في مدننا من خالل جعل عدد أكبر من الناس تتنقل في عدد
أقل من السيارات.
تتوفر خدمة أوبر في الشرق األوسط في ع َمان ،والبحرين ،وبيروت ،والدمام ،ودبي ،والدوحة ،واسطنبول ،وجدة ،وكراتشي،
والهور ،والمدينة المنورة ،ومكة المكرمة ،والمنامة ،والرياض ،وفي  11مدينة في مصر :القاهرة الكبرى ،واإلسكندرية،
والمنصورة ،وطنطا ،ودمنهور ،والزقازيق ،والغردقة ،ودمياط ،واالسماعيلية ،وبورسعيد ،والسويس باإلضافة إلى المنطقة الشرقية
مع وجود خطط للتوسع في مدن أخرى في المنطقة .لتتمكن من طلب سيارة يجب على المستخدم أن يقوم بتحميل التطبيق المجاني
على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد ،أو آي فون ،أو ويندوز ،وبالك بيري أو من خالل التسجيل في .uber.com/app
للمزيد من المعلومات الرجاء زيارةuber.com/cities :

لمزيد من االستفسارات اإلعالمية:
ماجد علي
01023331586
maged.ali@publicistinc.com

