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بنك القاهرة يوقع مذكرة تعاون مع رشكة تمويىل لتقديم
خدمات رقمية جديدة لعمالء الرشكة
وقع بنك القاهرة مذكرة تعاون مع رشكة تموييل واليت
تستهدف تقديم وسائل دفع و تحصيل إلكرتونية لعمالء
الرشكة من أصحاب المرشوعات متناهية الصغر ،حيث تتيح
الخدمة الجديدة رصف التمويل الخاص للمستفيدين من أصحاب
القروض متناهية الصغر عرب محفظة قاهرة كاش وكذلك

اإلستعالم عن قيمة قسط التمويل وسداده بإستخدام
المحفظة.
وبهذه المناسبة ،أكد طارق فايد رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة ،أن هذا التعاون يأتى
فى إطار حرص بنك القاهرة عىل ميكنة المدفوعات والتحول لمجتمع ال نقدي ودعم جهود الدولة في مجال
تحقيق الش مول المايل ،مع منح أولوية للمرشوعات متناهية الصغر لما لها من أثر فى تحقيق أهداف
التنمية ،مؤكدا عيل أن البنك يقوم بطرح حلول وخدمات مرصفية تكنولوجية مبتكرة في مجال المدفوعات
اإللكرتونية بما يسهم بشكل كبري في توفري الوقت والجهد المبذول للمستفيد بالخدمة.
وتابع فايد أن المذكرة تشمل أوجه تعاون عديدة ،ففي مجال المدفوعات يقوم بنك القاهرة بتقديم خدمة
المدفوعات اإللكرتونية اليت تمكن رشكة تموييل من سداد التمويل المستحق للمستفيدين إلكرتونيا عرب
محفظة قاهرة كاش ،وفي مجال المتحصالت يقوم البنك بتمكني الرشكة من التحصيل المبارش عرب محفظة
قاهرة كاش واليت تسهل عىل الرشكة تحصيل مستحقاتها بطريقة رسيعة وفعالة.

م ن جهته أكد عمرو ابو العزم نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي والعضو المنتدب لرشكة تمويىل أن اإلتفاقية
مع بنك القاهرة تأتى فى إطار إسرتاتيجية تنويع الخيارات أمام عمالء الرشكة سواء في رصف القروض أو سداد
األقساط مشريا إىل أن هذه االسرتاتيجية ترتكز عىل التوسع في إستخدام ادوات التكنولوجيا المالية ومنتجاتها
المتنوعة في الفرتة القادمة.
وأوضح أبو العزم أن التعاون مع المؤسسات المالية
الكربى مثل بنك القاهرة فى إعتماد المحافظ الرقمية
لرصف القروض وتحصيل أقساط التمويل متناهى الصغر
من شانه أن يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة لعمالء
الرشكة ودعم خطط الدولة فى رقمنة المدفوعات ونرش

الشمول الماىل بما يعود بالنفع عىل المواطن
واإلقتصاد الوطىن.
وفى سياق متصل ،أوضح محمد ثروت رئيس قطاع التجزئة المرصفية ببنك القاهرة أن الخدمة الجديدة تأتى فى

اطار جهود البنك للتوسع في المدفوعات اإللكرتونية للمحفظة اإللكرتونية "قاهرة كاش" هذا باإلضافة إىل
مختلف الخدمات األخري اليت تتمتع بها المحفظة من إمكانية شحن رصيد الموبايل  ،دفع فاتورة اإلنرتنت
والموبايل والهاتف األريض  -دفع التربعات وسداد فواتري الكهرباء والمياه والغاز  -دفع اشرتاكات النقابات
والنوادي  -خدمات الدفع أونالين  -حجز التذاكر و دفع أقساط التأمني باإلضافة إىل إمكانية الرشاء عن طريق
QR Codeو إتاحتها لمختلف فئات المجتمع للتيسري عىل المستفيدين وتقديم خدمة ممزية لهم ،مما ُيسهم في
تحقيق أهداف الشمول المايل كأحد األهداف القومية للدولة وتماشيا مع سياسات البنك المركزي لتحفزي
استخدام قنوات الدفع اإللكرتونية.

وقال أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لرشكة تمويىل أن التعاون مع بنك القاهرة إىل جانب
إتفاقيات مع مؤسسات مالية اخرى من شأنه أن يدعم تواجد الرشكة في سوق التمويل متناهى الصغر بما
تتيحه ه ذه اإلتفاقية من زيادة اإلنتشار الجغرافى للخدمات المقدمة للعمالء وتسهيل رصف التمويل وسداد
األقساط ،مشريا إىل أن إعتماد محفظة قاهرة كاش ضمن أدوات العمل في رشكة تمويىل يسهم في
خفض تكلفة الخدمة للعميل مع رسعة وكفاءة إنجاز المعاملة المالية عىل مدار الساعة ،كما أن إتاحة
وسائل دفع إلكرتونية متعددة أمام عمالء الرشكة من شانة أن يعزز من كفاءة عمليات التحصيل وإدارة
السيولة ومن ثم ينعكس ذلك إيجابا عىل نتائج أعمال الرشكة.
هذا وتستحوذ المرشوعات متناهية الصغر عىل أهمية بالغة ضمن خطط وسياسات العمل ببنك القاهرة ،حيث
ت تيح تلك المرشوعات فرص عمل عديدة وتعمل عىل زيادة اإلنتاج والدخل بما ينعكس عىل تحسني الحياة

المعيشية ألصحاب المرشوعات والعاملني فيها ،مشريا إىل أن الدولة المرصية تبذل جهودا عديدة تحقيقا
ألهداف الشمول المايل ودعم منظومة التحول الرقمي.

