
في إطار استراتیجیتھ لتطویر الخدمات والمنتجات وزیادة قاعدة العمالء

میدبنك یحصل على ترخیص إنشاء شركة لمزاولة نشاط التمویل االستھالكي "مید تقسیط"

بقوة.للمنافسةومستعدونسنویاًجنیھملیار24إلىیصلاالستھالكيالتمویلسوقفيالتداولحجم

وتأسیسترخیصبشأنالمالیة،للرقابةالعامةالھیئةموافقةعلىمیدبنكحصل:2022مایو15فيالقاھرة
شركة میدبنك للتمویل االستھالكي تحت اسم "مید تقسیط" لمزاولة نشاط التمویل االستھالكي، بھدف تلبیة كافة
احتیاجات وتطلعات العمالء لتقسیط السلع والخدمات بأبسط وأسرع اإلجراءات ودون الحاجة لفتح حساب أو
الذھاب إلى البنك. ستقدم الشركة باقة من الخدمات التمویلیة غیر التقلیدیة، والتي تتضمن مجموعة من الحلول

والبرامج المبتكرة، مما یساھم في زیادة الشمول المالى، وبالتالي تعزیز حصة البنك السوقیة.

یأتي تأسیس شركة میدبنك للتمویل االستھالكي "مید تقسیط" ضمن تحقیق استراتیجیة البنك في السوق
المصرفي المصري والتي تأتي تحت اسم "نعمل لمستقبلك"، حیث تأتي الخدمة الجدیدة المقدمة من خالل

شركھ مید تقسیط لتعزز تواجد البنك بجانب مواكبة التطور التكنولوجي والرقمي، وایضاً من خالل التركیز
على التوسع في تقدیم الخدمات البنكیة في كافة القطاعات المصرفیة، ومنھا قطاع التجزئة المصرفیة

واستھداف شرائح جدیدة من العمالء عن طریق زیادة عدد منتجات وخدمات المقدمة لألفراد سواء كانوا من
عمالء البنك الحالیین أو غیرھم من المستفیدین، وذلك للمنافسة بقوة في سوق التمویل االستھالكي، لتصبح أحد

الالعبین األساسیین في ھذا المجال، خالل الفترة المقبلة.

أعرب الدكتور /عمرو الجارحى (رئیس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لمیدبنك) عن سعادتھ بصدور قرار
الھیئة العامة للرقابة المالیة بالموافقة على الترخیص لمزاولة نشاط التمویل االستھالكي، لیصبح میدبنك من

أوائل البنوك العاملة في السوق المصري، التي تقتحم ھذا السوق الواعد الذي ینمو بشكل متزاید سنویاً. كما أكد
أن حصول البنك على ھذا الترخیص یعكس القوة والمكانة والثقة التي یحظى بھا البنك في سوق الخدمات

المالیة، والتي اكتسبھا كنتیجة للتطور الذي شھده أداء البنك وتمیزه في تقدیم باقة متنوعة من الخدمات لكافة
العمالء، بالتزامن مع عملیة التوسع التي یشھدھا البنك بافتتاح فروع جدیدة في أنحاء الجمھوریة لتسھیل عملیة

التواصل المباشر مع العمالء وفقاً ألحدث التقنیات التكنولوجیة في العالم.

واضاف االستاذ /سامح منتصر (رئیس مجلس اداره شركھ مید تقسیط) انھ تم تأسیس شركة میدبنك للتمویل
ومدفوعمصري،جنیھملیون50بقیمةومصدرمصريجنیھملیون150بھمرخصمالبرأساالستھالكي

بشكلینمووالذيمصرفياالستھالكيالتمویللسوقمتأنیةدراسةبعدوذلكمصري،جنیھملیون15بقیمة
سنوي سریع. ومن المقرر ان یتم إطالق الخدمة الجدیدة في الربع الثالث من العام الحالي عبر تطبیق مبتكر
سھل االستخدام، یقدم خدمات تمویلیة متنوعة تشمل المنتجات االستھالكیة وخدمات متنوعھ مثل الصحیة

والتعلیمیة.

وأشار االستاذ /محمد حمدى (العضو المنتدب لشركھ مید تقسیط) إلى أنھ سیتم االتفاق مع عدد من المراكز
التجاریة الكبرى على تقدیم باقات متنوعة وجدیدة من العروض الغیر المسبوقة التي تلبي كافة االحتیاجات

وجمیع التطلعات، موضحاً الى انھ سیتم التدرج في تقدیم الخدمات التمویلیة، حیث ستبدأ في القاھرة الكبرى، ثم
اإلسكندریة لتنطلق منھا إلى الدلتا، ثم محافظات الصعید.
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