
في إطار دعم المسؤولیة االجتماعیة:  

كة "6اي 6اس" لتقد1م الخدمات الطب"ة الرقم"ة  تمBCDE توقع اتفاق"ة تعاون مع :9

أحمد خورشید: االتفاقیة تتیح تقدیم كارت الصحة HealthTag في فروعنا وتدعم جھود 
التحول الرقمي وتنفیذ أھداف رؤیة الدولة 2030 

حصلنا على موافقة الرقابة المالیة ونخطط إلتاحة الكارت للعمالء. 
H إطار خطتها لدعم أ@شطة عمالئها وتن34ــــع الخدمات 

IJ 2022 25 أغسطس H
IJ القاهرة

كة "Vاي  YZ وعات متناه[ة الصغر اتفاق[ة تعاون مع Ybللم Hd34كة تم YZ المقدمة لهم وقعت
H مجال الخدمات الطب[ة الرقم[ة ، Vحضور iًj من الس[د أحمد 

IJ اس " المتخصصةV
كة تمHd34 والس[د حازم jامل عضو مجلس  Ybس التنف[ذي والعضو المنتدب لxخورش[د الرئ

كة Vاي Vاس.  Ybوالس[د أندرو سعد المدير التنف[ذي ل Hd34كة تم Yb~ اإلدارة

كة Vاي Vاس) للعمالء  YZ أحد تطب[قات) "HealthTag ارت الصحةj" وت�يح االتفاق[ة تقد�م
H تقدمها تمHd34 لعمالئها بهدف  كة تع�3زا� للخدمات غ�� المال[ة ال�� Ybافة فروع الj H

IJ
H تنم[ة أعمالهم ودعم أ@شطتهم المختلفة. 

IJ مساعدتهم

H �حصل عليها حامل ال�ارت  و3تضمن "jارت الصحة HealthTag" مجموعة من المزا�ا ال��
H العد�د من مقد�H الخدمات الطب[ة سواء معامل 

IJ خصومات فور3ة dومنها الحصول ع
H لحامل ال�ارت 

Iها إ� جانب رقمنة التار3ــــخ المر� تحال[ل أو مس�شف[ات أو مرا�ز أشعة وغ��
H و Zعة  H مما �ساعد عd دقة القرار الط��

Iو� H ال��� و تمكينه من الحصول عd ملف ط��
H حالة 

IJ اإلضافة إ� £سج[ل أرقام هواتف عائل[ة للعم[ل لالتصال بهاV .ال�شخ[ص والعالج
ورة أو إذا تعرض حامل ال�ارت لظروف صح[ة طارئة.  I«ال

كة تخطط  Ybأن ال Hd34كة تم Ybس التنف[ذي والعضو المنتدب لxوقال أحمد خورش[د الرئ
كة  Ybال I  بهدف تع�3ز الوالء ب�

�
H ش°كة فروعها ال°الغة 140 فرعا

IJ لتقد�م ال�ارت لعمالئها
 H±الوضع الص dع 

�
ة مما ينعكس إ�جاب[ا YZط3²قة غ�� م°اV والعمالء إ� جانب دعم أ@شطتهم

H سوق التم34ل متناH³ الصغر.  
IJ Hd34كة تم Ybة التنافس[ة ل I لهؤالء العمالء و3دعم الم��

H مجال المسؤول[ة 
IJ ا�د I كتنا Vدورها الم�� YZ ات تنطلق من قناعةjوقال خورش[د أن هذە التحر

 Ḩ  مع أهداف الدولة الم»3ة الخاصة برؤ3ة 2030 وخطط التحول الرق
�
المجتمع[ة وتوافقا

I الص±H الشامل الذى �جب أن �س�ند لقواعد ب[انات  وع التأم� Ybدء تنف[ذ مV الس[ما مع
I لضمان نجاحة.  صح[ة سل[مة لعموم المواطن�



كة عd موافقة هيئة  Ybإ� حصول ال Hd34كة تم Ybس التنف[ذي والعضو المنتدب لxوأشار الرئ
الرقاVة المال[ة عd تقد�م "jارت الصحة HealthTag" للعمالء وذلك إل�مان الهيئة وق[اداتها 

 H
IJ ات العاملةj Ybلل H¿الصغر وتع�3ز الدور المجتم H³أهم[ة تط34ر @شاط التم34ل متناV

H ممارسة دورها عd أÁمل وجه الس[ما 
IJ اتj Ybتواجه هذە ال H القطاع و تذل[ل العق°ات ال��

تلك الجهود المتعلقة بتقد�م jافة صور الدعم لمحدودي الدخل للحصول عd رعا�ة صح[ة 
H تقد�م 

IJ ات[ج[ة الدولة ورؤ3تها التنم34ة 2030 وسوف يتم ال°دء افضل Vما �حقق اس��
الخدمة من Vدا�ة شهر سÂتم�� القادم. 

 Hd34كة تم YZ التعاون معV اس عن سعادتهV ايV كة Ybوقد اعرب أندرو سعد المدير التنف[ذي ل
ا�ة مع تمHd34 سنع[د £شك[ل الخدمات الطب[ة لمئات اآلالف من  Ybح أن من خالل الÅ ماj

 dالحصول ع H
IJ عطائهم فرصة أفضلÆة ومتناه[ة الصغر و أصحاب المشار3ــــع الصغ��

خدمات طب[ة Vجودة أعd وعd نطاق أوسع ÇVافة أرجاء م». 

H مجال التكنولوجÈا الصحÈة تعمل عd رقمنة المعلومات 
IJ شركة ناشئة HÉ :اسV ايV كة YZ عن

H مصر لسھولة تVادلھا بین المر�I ومقد�H الخدمات الطبÈة، كما تعمل عd تمكین 
IJ ةÈالصح

مقد�H الرعاÈة والمر�I من الحصول عd رعاÈة أفضل جودة. 

وعات متناه[ة الصغر H³ مؤسسة مال[ة غ�� م»ف[ة  Ybللم Hd34كة تم YZ الذكر أنV وجدير
H رأسمالها 

IJ ساهمÍق[مة 75 مليون جن[ه م»ي وV تأسست عام 2018 برأس مال مصدر
كة إن آي jابÑتال القاVضة لالس�ثمار، وأ�ادي لالس�ثمار  YZ تحالف مكون من ثالث ك[انات هم

3د لالس�ثمار.  كة ال�� YZوالتنم[ة، و

 Õانت


