
ألول مرة في العالم...  

البنك األھلي المصري یطلق برنامج "األھلي بوینتس للتجار" بالتعاون مع شركة ماستر كارد 

   أعـلن الـبنك األھـلي الـمصري عـن إطـالق بـرنـامـج جـدیـد تـحت مـسمي "بـرنـامـج األھـلي بـویـنتس لـلتجار " وذلـك 

بـالـتعاون مـع شـركـة مـاسـتر كـارد بھـدف تـشجیع الـتجار الـمتعاقـدیـن مـع مـصرفـنا لـزیـادة اسـتخدام مـاكـینات نـقاط الـبیع 

ومبیعات التجارة االلكترونیة وذلك ألول مرة على مستوي العالم.  

      حـیث صـرح یـحیى أبـو الـفتوح نـائـب رئـیس مجـلس إدارة الـبنك األھـلي الـمصري أن إطـالق ھـذا الـبرنـامـج یـأتـي 

ضـمن اسـتراتـیجیة الـبنك الـساعـیة لـلتوسـع فـي الخـدمـات الـرقـمیة للحـد مـن الـتداول الـنقدي والـذي أصـبح ضـرورة قـصوى 

فـي الـفترات األخـیرة، وكـذا دعـما لـمبادرات الـبنك الـمركـزي لتنشـیط السـداد االلـكترونـي مـن خـالل وسـائـل وقـنوات الـدفـع 

االلـكترونـیة الـمختلفة بـاإلضـافـة الـي اسـتقطاب فـئات جـدیـدة مـن الـعمالء الـمرتـقبین مـن أصـحاب المشـروعـات لـدمـجھم 

داخـل مـنظومـة الـقطاع الـمصرفـي مـواكـبة لخـطط الـدولـة فـي الـتحول الـرقـمي والـشمول الـمالـي وتـماشـیا مـع رؤیـة مـصر 
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      وأكـد أبـو الـفتوح أن الـبنك یـعي تـمام مسـئولـیتھ تـجاه شـریـحة الـعمالء مـن أصـحاب المشـروعـات الـتجاریـة والـتي تـعد 

أحـد المحـركـات األولـیة لحـركـة االقـتصاد الـقومـي، وكـذا دوره فـي تـقدیـم كـافـة الـبرامـج والخـدمـات الـمصرفـیة 

وااللـكترونـیة لـھؤالء الـعمالء فـي جـمیع أنـحاء الجـمھوریـة لـمنحھم فـرص أكـثر لـالسـتفادة مـن الخـدمـات الـمصرفـیة 

االلكترونیة التي یقدمھا البنك لتوسیع مجال استفادتھم. 

     وأضـاف كـریـم سـوس الـرئـیس الـتنفیذي للتجـزئـة الـمصرفـیة والـفروع بـالـبنك األھـلي الـمصري أن ھـذا الـبرنـامـج مـتاح 

لـكافـة الـتجار مـن أصـحاب المشـروعـات مـمن لـدیـھم مـاكـینات نـقاط الـبیع أو المشـتركـین بخـدمـات الـتجارة االلـكترونـیة 

بـالـبنك األھـلي الـمصري ، حـیث یـتم إنـشاء قـاعـدة بـیانـات لـلتجار مـن خـاللـھا یـتم تـسجیل عـملیات الـبیع الـخاصـة بـھؤالء 

الـتجار حـتي یـتمكنوا مـن االسـتفادة مـن الـبرنـامـج الـمعد خـصیصا لـھم، بـاإلضـافـة الـي ان ھـذا الـبرنـامـج یـساعـد عـلي جـذب 

تـجار جـدد مـن خـارج الـمنظومـة الـمصرفـیة لـدمـجھم داخـل الـقطاع الـمصرفـي، مشـیرا الـي ان الـبرنـامـج یـقدم حـوافـز 

لـھؤالء الـتجار لـتشجیعھم عـلى زیـادة اسـتخدام مـاكـینات نـقاط الـبیع ومـتحصالت الـتجارة االلـكترونـیة الـمصدرة مـن الـبنك 

األھـلي الـمصري، فـكلما زاد اسـتخدام عـملیات الـدفـع بـنقاط الـبیع والـتحصیل االلـكترونـي، ارتـفع رصـید نـقاط " األھـلي 

بـویـنتس" الـخاصـة بـھم، حـیث یـمكنھم اسـتبدال ھـذه الـنقاط فـي شـكل اسـترداد نـقدي عـلي حـسابـاتـھم لـدي الـبنك او مـن 

خـالل عـمل عـروض تـرویـجیة لتنشـیط اسـتخدامـات عـمالء الـبطاقـات لـدیـھم سـواء كـانـت عـروض خـصومـات أو عـروض 

تقسیط . 

          وأوضـح سـوس أن ھـذا الـبرنـامـج یـتضمن اسـتخدام الـبطاقـات الـمصدرة مـن الـبنوك األخـرى، سـواء كـانـت بـطاقـات 

ائـتمان أو بـطاقـات الـخصم الـمباشـر أو بـطاقـات الـمدفـوعـة مـقدمـاً وتـشمل بـطاقـات شـبكة الـدفـع اإللـكترونـیة الـمصریـة، 

مشـیرا الـى أن طـلبات اسـتبدال نـقاط           " األھـلي بـویـنتس" الـخاصـة بـمبیعات الـتجار والـتي یـتم طـلبھا فـي شـكل 

استرداد نقدي علي حسابات التجار یتم اضافتھا على حساباتھم بشكل یومي وبحد أقصى ثالثة أیام عمل. 



ومـن جـانـبھ أعـرب آدم جـونـز، مـدیـر عـام الـمنطقة الـوسـطى، الشـرق األوسـط وشـمال إفـریـقیا فـي مـاسـتركـارد عـن 

اعـتزازه بـالـتعاون الـمثمر مـع الـبنك األھـلي الـمصري لتسـریـع وتـیرة الـتحول الـرقـمي والـشمول الـمالـي  بـما یـتوافـق مـع 

توجھات الدولة المصریة واستراتیجیة مصر 2030. 

وأكـد إمـري دیـلمان، نـائـب رئـیس نـظم الـوالء فـي شـرق أوروبـا والشـرق األوسـط وإفـریـقیا فـي مـاسـتركـارد، أن إطـالق 

بـرنـامـج نـقاط مـبیعات الـتجار بـالـتعاون مـع الـبنك األھـلي الـمصري یـأتـي امـتداداً لـلتعاون الـمثمر مـع الـبنك األھـلي  فـي 

تـوسـیع نـطاق الـمدفـوعـات الـرقـمیة مـن خـالل  تـقدیـم مـنتجات ومـزایـا جـدیـدة ومـبتكرة تـحفز الـعمالء عـلى اسـتخدام وسـائـل 

الـدفـع اإللـكترونـي، وذلـك مـن خـالل تـقدیـم وسـائـل أكـثر مـرونـة عـلى الـعمالء ، خـاصـةً فـي ضـوء حـرص الشـركـة  عـلي 

ضّم ملیار شخص و50 ملیون شركة صغیرة ومتناھیة الصغر حول العالم إلى االقتصاد الرقمي بحلول عام 2025. 

والجـدیـر بـالـذكـر أن مـؤشـر الـمدفـوعـات مـن مـاسـتركـارد لـعام 2021 أظھـر ارتـفاع مسـتویـات تـبني تـقنیات الـدفـع الجـدیـدة 

مـن قـبل المسـتھلكین، حـیث أشـار 68% مـن الـمتسوقـین فـي مـصر انـھم أكـثر والًء لـلتجار الـذیـن یـقدمـون خـیارات دفـع 

متعددة، وان لدیھم نیّة للتسوق من الشركات الصغیرة في حال توفر خیارات دفع أكثر تنوًعا. 
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