
في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة 

  فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

 

 حساباتادار  إل لتترنييةاإل بوابةال إطالق يعتمدالمركزي  البنك

 محفظة الهاتف المحمول 

 

 نذلك ،محفظة الهاتف المحمول حسابات إلدارة لتترنيةةاإلبوابة الالبنك المركزي المصري إطالق اعتمد 

ي عن أ ممواطن إجراء استعالاليستطةع من خاللها  نالتي ،مع الجهاز القومي لتنظةم االتصاالتبالتعانن 

لغاء االشتراك في المحفظة مجاياً ندنن الحاجة لزيارة إكذا نرقم هاتفه المحمول بيةة مسجلة محفظة إلتترن

 .لتغةةر مقدم الخدمة اً الفرع تمهةد

ضوء  فيإيشاء البوابة اإللتترنيةة جاء بأن  يائب محافظ البنك المركزي –األستاذ/ رامي أبو النجا  نصرح

سم بالسهولة تتالتي  اإللتترنيةة توفةر المزيد من الخدمات المالةة الرقمةةحرص البنك المركزي المصري على 

مؤسساتها المختلفة في تحقةق الشمول المالي نجهود الدنلة  تناسب جمةع أطةاف المجتمع، نبما يدعمنالمرنية ل

رؤية نقرارات المجلس القومي  تنفةذذلك في إطار ، نيحو مجتمع رقمي أقل اعتماداً على النقدنالتحول 

 .عبد الفتاح السةسي /للمدفوعات برئاسة فخامة الرئةس

جديدة لخصائص نمزايا منظومة إضافة اإللتترنيةة  المحمول الهاتف محفظة حساباتإدارة  بوابة إطالق يمثلن

مردندًا إيجابةًا على سوق خدمات الدفع  اسةتون له كما ،التي تديرها شركة بنوك مصر الدفع الوطنةة "مةزة "

 نالمدفوعات اإللتترنيةة نالرقمةة بصفة عامة. بشتل خاص الهاتف المحمول باستخدام

 محافظ البنك المركزي لقطاع العملةات المصرفةةأنل أمايي شمس الدين نكةل من جايبها أنضحت األستاذة/ ن

 ،للخدمات المختلفة المقدمة من خالل محفظة الهاتف المحمول استتمااًل  تعد الجديدة البوابةأن نيظم الدفع، 

 يأالمحمول أن  ههاتفبواسطة  الدخول بإمتان المواطن أصبح ناآلف ،نالتي تتسم بالسهولة نالسرعة ناألمان

 ةمحفظ نجود عن ستعالمالل بالخدمة ةالخاصاإللتترنيةة  بوابةعلى ال ،مزند باإليتريت جهاز كمبةوتر

 طريقة سهلة نلحظةة.نكل ذلك يتم ب ،من عدمه هاتفه رقمب مسجلة إلتترنيةة

 بإلغاء ةامهق إمتايةة إلى باإلضافة المحفظة، تتبعه الذي الخدمة مقدم بةايات على الحصول المواطن يستطةع كما

 دنن آخر،ب الخدمة مقدم تغةةر في رغبته حال إلتترنيةة، بطريقة معدندة ثوان في بالتامل المحفظة تسجةل

جهد نقت ن توفةرن اإلجراءات تبسةط في يساهم بما ،السابق الخدمة مقدم فرع زيارة أن إلى للرجوع الحاجة

ً  ذلك نكل ،الءعمال  .مصاريف نأدنن تحمل المواطن أي رسوم  مجايا

 أن  ،نيظم الدفع قطاع العملةات المصرفةةالمساعد بمحافظ النكةل صرح المهندس/إيهاب يصر نمن جايبه 

معدالت سواًء من حةث تنوع الخدمات المقدمة أن  اكبةرً  تطوًرا قد شهدت المحمول الهاتف محفظة خدمة

 العام خالل %52 بنسبة واً يم محققة إلتترنيةة محفظة ملةون 52 إلى حساباتها عدد ارتفع حةث ،االستخدام



 تقترب منيمو  بنسبة 5252 خالل معاملة ملةون 552 يحو محافظال هذه نأجرت ،5252 بعام مقارية الحالي

 بنسبة ،5252 عام خالل مصري جنةه ملةار 522 المعامالت تلك ةقةم نبلغت ،السابق العامب مقارية %222 الـ

 .5252 بعام مقارية %262 الـ تتخطي يمو

 :اإللتترنيية بالبوابة الخاص الموقع على للدخول
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