في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
البنك المركزي يعتمد إطالق البوابة اإللتترنيية إلادار حسابات
محفظة الهاتف المحمول
اعتمد البنك المركزي المصري إطالق البوابة اإللتترنيةة إلدارة حسابات محفظة الهاتف المحمول ،نذلك
بالتعانن مع الجهاز القومي لتنظةم االتصاالت ،نالتي يستطةع من خاللها المواطن إجراء استعالم عن أي
محفظة إلتترنيةة مسجلة برقم هاتفه المحمول نكذا إلغاء االشتراك في المحفظة مجايا ً ندنن الحاجة لزيارة
الفرع تمهةدا ً لتغةةر مقدم الخدمة.
نصرح األستاذ /رامي أبو النجا – يائب محافظ البنك المركزي بأن إيشاء البوابة اإللتترنيةة جاء في ضوء
حرص البنك المركزي المصري على توفةر المزيد من الخدمات المالةة الرقمةة اإللتترنيةة التي تتسم بالسهولة
نالمرنية لتناسب جمةع أطةاف المجتمع ،نبما يدعم جهود الدنلة نمؤسساتها المختلفة في تحقةق الشمول المالي
نالتحول يحو مجتمع رقمي أقل اعتمادا ً على النقد ،نذلك في إطار تنفةذ رؤية نقرارات المجلس القومي
للمدفوعات برئاسة فخامة الرئةس /عبد الفتاح السةسي.
نيمثل إطالق بوابة إدارة حسابات محفظة الهاتف المحمول اإللتترنيةة إضافة جديدة لخصائص نمزايا منظومة
الدفع الوطنةة "مةزة " التي تديرها شركة بنوك مصر ،كما سةتون لها مردندًا إيجابةًا على سوق خدمات الدفع
باستخدام الهاتف المحمول بشتل خاص نالمدفوعات اإللتترنيةة نالرقمةة بصفة عامة.
نمن جايبها أنضحت األستاذة /أمايي شمس الدين نكةل أنل محافظ البنك المركزي لقطاع العملةات المصرفةة
ً
استتماال للخدمات المختلفة المقدمة من خالل محفظة الهاتف المحمول،
نيظم الدفع ،أن البوابة الجديدة تعد
نالتي تتسم بالسهولة نالسرعة ناألمان ،فاآلن أصبح بإمتان المواطن الدخول بواسطة هاتفه المحمول أن أي
جهاز كمبةوتر مزند باإليتريت ،على البوابة اإللتترنيةة الخاصة بالخدمة لالستعالم عن نجود محفظة
إلتترنيةة مسجلة برقم هاتفه من عدمه ،نكل ذلك يتم بطريقة سهلة نلحظةة.
كما يستطةع المواطن الحصول على بةايات مقدم الخدمة الذي تتبعه المحفظة ،باإلضافة إلى إمتايةة قةامه بإلغاء
تسجةل المحفظة بالتامل في ثوان معدندة بطريقة إلتترنيةة ،حال رغبته في تغةةر مقدم الخدمة بآخر ،دنن
الحاجة للرجوع إلى أن زيارة فرع مقدم الخدمة السابق ،بما يساهم في تبسةط اإلجراءات نتوفةر نقت نجهد
العمالء ،نكل ذلك مجايا ً دنن تحمل المواطن أي رسوم أن مصاريف.
نمن جايبه صرح المهندس/إيهاب يصر نكةل المحافظ المساعد بقطاع العملةات المصرفةة نيظم الدفع ،أن
كبةرا سوا ًء من حةث تنوع الخدمات المقدمة أن معدالت
تطورا
خدمة محفظة الهاتف المحمول قد شهدت
ً
ً
االستخدام ،حةث ارتفع عدد حساباتها إلى  52ملةون محفظة إلتترنيةة محققة يموا ً بنسبة  %52خالل العام

الحالي مقارية بعام  ،5252نأجرت هذه المحافظ يحو  552ملةون معاملة خالل  5252بنسبة يمو تقترب من
الـ  %222مقارية بالعام السابق ،نبلغت قةمة تلك المعامالت  522ملةار جنةه مصري خالل عام  ،5252بنسبة
يمو تتخطي الـ  %262مقارية بعام .5252
للدخول على الموقع الخاص بالبوابة اإللتترنيية:
للغة العربيةhttps://managewallet.meeza.eg/ar :
للغة اإليجليزيةhttps://managewallet.meeza.eg :

