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و)& بهدف ;:9 أحدث خدمات الدفع االل,+*

̀% الم#ي dــحصل ع` رخــصة م\: الــدفــع (Payment Facilitator) مــن الــبنك الــمركــزى الم#ى Cــالــتعاون  الــبنك األهــ

 (Tap on Phone) الهاتف المحمول o+ع %
و)& كة جqدdا للتكنولوجqا إلتاحة الدفع االل,+* 9u مع

% لــتقدdــم احــدث 
و)& كة "جــqدdــا" لــلتقنqة الــمالــqة وحــلول الــدفــع اإلل,+* 9u الم#ي عــن تــعاقــدە مــع %̀    أعــلن الــبنك األهــ

ونـqة وكـذلـك مـن خـالل  ونـqة وع+o الـتجارة اإلل,+* % Cـمختلف أنـواعـها مـن خـالل  نـقاط الـبيع اإلل,+*
و)& خـدمـات الـدفـع االل,+*

̀% اتـاحـة احـدث خـدمـات السـداد Cـ�افـة  % ع+o الـهاتـف المحـمول (Tap on Phone)، وتـم االتـفاق ع
و)& تـطبيق الـدفـع االل,+*

انواع ال�طاقات البنكqة، Cاإلضافة إ� قبول الدفع ع+o رمز االستجاCة ال:�ــــع 

̀% الم#ي   "QR Code" وذلــك Cــعد أن حــصلت "جــqدdــا" ع` رخــصة الــبنك الــمركــزي الم#ي Cــالــتعاون مــع الــبنك االهــ

كة “جـــqدdـــا” بـــتوف+� خـــدمـــات قـــبول  9u م# و�ـــموجـــب هـــذا الـــتعاون ســـتقوم %
&' %

و)& لـــتقدdـــم �ـــافـــه مـــنتجات الـــدفـــع االل,+*

% مـــجال 
ە '& ات كب+� o+ـــا مـــن خdدqات، وفـــقا لـــما تـــمتل,ه جـــ� ونـــqة الـــمت�امـــلة لـــلتجار ومـــختلف أنـــواع ال:9 الـــمدفـــوعـــات اإلل,+*

ق االوسط.  % ال:9
&' %

و)& خدمات الدفع االل,+*

      حـیث صـرح یـحیى أبـو الـفتوح نـائـب رئـیس مجـلس إدارة الـبنك األھـلي الـمصري أن حـصول الـبنك عـلى تـلك الـرخـصة یـأتـي فـي 

اطـار سـعي الـبنك الـدائـم لـتطویـر خـدمـات السـداد االلـكترونـي ضـمن اسـتراتـیجیتھ لـلتوسـع فـي الخـدمـات والـمنتجات الـرقـمیة وھـو مـا 

یـتم بـالتنسـیق مـع الـبنك الـمركـزي للحـد مـن تـداول الـنقود والـذي أصـبح ضـرورة قـصوى فـي الـفترات األخـیرة مـواكـبة لخـطط الـدولـة 

فـي الـتحول الـرقـمي وذلـك تـماشـیًا مـع رؤیـة مـصر 2030 فـي تـطویـر الـقطاع الـمالـي وتـعزیـز الـمعامـالت الـمالـیة غـیر الـنقدیـة 

والـتوسـع فـي الـعملیات الـرقـمیة ، وكـذا دعـم مـبادرات الـبنك الـمركـزي للسـداد االلـكترونـي مـن خـالل وسـائـل وقـنوات الـدفـع 

االلكتروني المختلفة، واستقطاب فئات جدیدة من العمالء المرتقبین لمنظومة القطاع المصرفي تدعیما لمبدأ الشمول المالي. 

    ومـن جـانـبھ أضـاف عـبد هللا الـعثمان، الـمؤسـس ورئـیس مجـلس إدارة شـركـة جـیدیـا، انـھ مـع تـوجـھ االقـتصاد الـمصري لـالعـتماد 

عـلى حـلول الـمدفـوعـات غـیر الـنقدیـة بـصورة مـتزایـدة، سـتقدم الشـراكـة مـع الـبنك االھـلي الـمصري دعـما إضـافـیًا لـلتحول الـرقـمي، 

حـیث تـلتزم شـركـة جـیدیـا بـتقدیـم حـلول مـدفـوعـات مـبتكرة، مـن خـالل تـزویـد الـتجار فـي الـمنطقة بتجـربـة دفـع رقـمي أكـثر أمـانًـا 

وكـفاءة، مـن خـالل خـدمـة قـبول الـمدفـوعـات عـبر الـھاتـف بـالتنسـیق مـع الـبنك االھـلي الـمصري، مـؤكـدا أنـھا سـتمّكن الـتجار مـن 

تقدیم مزید من التیسیر واألمان لعمالئھم، و االرتقاء بتجربتھم بشكل عام. 

    وأكـد كـریـم سـوس الـرئـیس الـتنفیذي للتجـزئـة الـمصرفـیة والـفروع بـالـبنك األھـلي الـمصري، أن الـرخـصة سـتتیح لـلبنك نشـر 50 

ألـف نـقطة بـیع الـكترونـي جـدیـدة لـیرتـفع بـذلـك رصـید نـقاط الـبیع الـتابـعة لـلبنك الـى مـا یـجاوز 400 ألـف مـاكـینة مـوزعـة فـي كـافـة 

انـحاء الجـمھوریـة وفـقا ودراسـة احـتیاجـات الـعمالء، بـحیث تـمكنھم مـن الـتعامـل االلـكترونـي فـي سـداد قـیم مشـتریـاتـھم وتـلبیة 

احـتیاجـاتـھم، مشـیرا الـى ان تـلك االسـالـیب الـمتطورة فـي السـداد تسـتند الـى بـنیة تـكنولـوجـیة قـویـة یحـرص الـبنك عـلى تحـدیـثھا 



بـشكل مسـتمر وبـاسـتثمارات ضخـمة لتسـتوعـب ھـذا الـتطور وتـضیف مـعدالت أفـضل لـتقدیـم الخـدمـة الـمصرفـیة، كـما ان اتـاحـة 

السـداد االلـكترونـي عـبر الـھاتـف المحـمول ((Tap on Phone سـتقوم بـتوسـیع الـتغطیة الـجغرافـیة لـلبنك بـحیث تـشمل الـمزیـد مـن 

فـئات الـعمالء وھـو مـا یـتم وفـقا والـدارسـات الـتي تـقوم بـھا فـرق الـعمل الـمختصة بـالـبنك، والـتي تـتم سـعیا لـتوسـیع قـاعـدة 

المستفیدین. 

̀% الم#ي كـونـه مـن  كة جـqدdـا لـلتكنولـوجـqا عـن سـعادتـه Cـالـتعاون مـع الـبنك األهـ       وأعـرب أحـمد نـادر الـمديـر الـعام ل:9

% م# ولــدdــه أ¦+o قــاعــدة مــن الــعمالء ع` مســتوى جــمهور�ــة م# الــع¤�ــqة وحــصة ســوقــqة تــتجاوز 
أهــم الــبنوك الــعامــلة '&

ا ا� ان تـلك  ، مشـ+� %
و)& % مـجال نـقاط الـبيع والـدفـع اإلل,+*

% الم#ي، وواحـد مـن الـبنوك الـرائـدة '&
34% مـن الـقطاع الم#'&

% هـذا 
 مـع مـ�ادرات الـبنك الـمركـزي '&


كة جـqدdـا Cم# لـلمساهـمة '& الـتحول الـرق¯ تـماشـqا 9u ا¦ـة سـوف تـعزز مـن خـطة ال:9

̀% الم#ي.  % dمتل,ها البنك األه
ة ال°* & الشأن، خاصة مع االستفادة من اإلم�انات الفنqة والتكنولوجqة المتم+�


