
ألول مرة في مصر  

 POS بنك مصر أول بنك یطلق خدمتي السحب واإلیداع من خالل ماكینات

 POS قـام بـنك مـصر مـؤخـراً وألول مـرة فـي مـصر بـتوفـیر خـدمـات سـحب وإیـداع األمـوال عـبر نـقاط الـدفـع
لعمالء البنوك 

“Cash-in & Cash-out” وذلـك بـالـتعاون مـع شـركـھ بـنوك مـصر لـلتقدم الـتكنولـوجـي "EBC"، ویـأتـي ذلـك 
تـماشـیاً مـع اسـتراتـیجیات الـبنك الـمركـزي الـمصري فـي تـعزیـز الـتكنولـوجـیا الـمالـیة وتـحقیق الـشمول الـمالـي؛ حـیث 
أطـلق بـنك مـصر الـرائـد فـي الحـلول الـتكنولـوجـیة والـمدفـوعـات اإللـكترونـیة ھـذه الخـدمـة بھـدف تـوفـیر أفـضل 

الخدمات غیر المصرفیة وتلبیة احتیاجات المتطورة.  

ھـذا ویـقدم بـنك مـصر مـن خـالل خـدمـة Cash-out & Cash-in لـعمالء الـبنوك الـمختلفة وحـامـلي بـطاقـات 
الـخصم والـدفـع المسـبق الـتي تحـمل عـالمـة فـیزا أو مـاسـتر كـارد أو مـیزة، خـدمـات اإلیـداع والـسحب الـنقدي وفـقًا 
لـقابـلیة الـبنك الـصادر عـنھ الـبطاقـة، وذلـك عـبر مـاكـینات نـقاط الـبیع  POS الـخاصـة بشـبكة الـتجار، حـیث لـن 
تـقتصر خـدمـاتـھا عـلى تـقدیـم خـدمـات الـدفـع الـتقلیدیـة بـل سـتمتد لـتشمل بـعض خـدمـات الـصراف اآللـي؛ األمـر الـذي 
یـنعكس إیـجابـا عـلى تـخفیف الـضغط عـلى مـاكـینات ATM وحـل مـشكلة الـتزاحـم، كـما تـوفـر الـوقـت والجھـد عـلى 

المواطنین نظرا لتوفر وسیلة إضافیة للسحب واالیداع .  

ویـعد إطـالق تـلك الخـدمـة اسـتكماالً لـنجاحـات بـنك مـصر فـي مـجال الـتكنولـوجـیا الـمالـیة مـصر؛ حـیث تـمثل ھـذه 
الخـدمـة تـطور نـوعـي فـي قـطاع الـتكنولـوجـیا الـمالـیة، ودعـما لـتنفیذ اسـتراتـیجیة الـبنك الـمركـزي الـمصري فـي دعـم 
وتـحقیق الـشمول الـمالـي والـمساھـمة فـي بـناء مـصر الـرقـمیة، كـما تـأتـى فـي إطـار تـعزیـز ریـادة الـبنك لـسوق 

المدفوعات اإللكترونیة. 

و قـد أعـرب االسـتاذ/ إیـھاب درة رئـیس قـطاع الـفروع والتجـزئـة الـمصرفـیة بـبنك مـصر عـن سـعادتـھ بـالـعمل یـداً 
بـید مـع شـركـھ بـنوك مـصر لـلتقدم الـتكنولـوجـي "EBC" وفـوري والـتعاون مـن أجـل الـوصـول إلـى مـجتمع رقـمي 
مـتكامـل، مـن خـالل إتـاحـة كـافـة خـدمـات الـتكنولـوجـیا الـمالـیة أمـام الـعمالء، خـاصـة تیسـیر عـملیات الـسحب واإلیـداع 
لجـمیع حـامـلي الـكروت الـبنكیة عـبر مـاكـینات POS والـتي وصـل عـددھـا أكـثر مـن 350 الـف مـاكـینة، والـتي تـعد 

بمثابة تحول جوھري في قواعد منظومة الدفع اإللكتروني والحوكمة المالیة. 

ھـذا ویـسعى بـنك مـصر دائـماً لـتوفـیر الحـلول االلـكترونـیة للتسھـیل عـلى الـعمالء، بـما یـسھم بـصورة أكـبر فـي 
تحسـین تـقدیـم الخـدمـات الـمصرفـیة والـمالـیة، واالسـتفادة مـن الـمسارات الجـدیـدة الـواعـدة لـلتنمیة، ویـعمل بـنك مـصر 



لـتعزیـز تـمیز خـدمـاتـھ والـحفاظ عـلى نـجاحـھ طـویـل الـمدى والـمشاركـة بـفاعـلیة فـي الخـدمـات الـتي تـلبي احـتیاجـات 
عـمالئـھ، حـیث أن قـیم واسـتراتـیجیات عـمل بـنك مـصر تـعكس دائـماً الـتزام الـبنك بـالـتنمیة المسـتدامـة والـرخـاء 

لمصر. 


