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بنك القاهرة يحتفل بوصول حجم محفظة البطاقات اإلئتمانية لمليار 

48%وبمعدل نمو  2022جنيه بنهاية عام   
 

محفظة البطاقات اإلئتمانية بالبنك إيل أعلن بنك القاهرة عن وصول حجم 

، جاء ذلك خالل اإلحتفالية الىت تم تنظيمها بمقر 2022مليار جنيه بنهاية عام 

البنك تقديرًا للنجاح الذى حققه العاملني بمجموعة التجزئة المرصفية 

بحضور كل من األستاذ طارق فايد رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذى، 

فت نائب الرئيس التنفيذى، واألستاذ محمد ثروت رئيس واألستاذ أحمد ع

 مجموعة التجزئة المرصفية ولفيف من قيادات البنك

 

وبهذه المناسبة، توجه "فايد" بالشكر للعاملني بقطاع البطاقات بالبنك 

تقديرًا لما حققوه من إنجاز والذى يعد واحدًا من اكرب معدالت النمو 

فظة البنك، مشيدًا بالجهود المتواصلة بالقطاع المرصفى مقارنة بحجم مح

الىت يبذلها أرسة العاملني ببنك القاهرة لتحقيق اإلسرتاتيجية التوسعية بما 

 يتناسب مع حجم  البنك ومكانته الرائدة بالقطاع المرصفى المرصى

 

فيما أفاد أحمد عفت أن هذا اإلنجاز لم يكن ليتحقق دون توفري كافة 

من إدارة البنك وتضافر جهود كافة اإلدارات اإلمكانيات والدعم الالزم 

المشاركة بالمنظومة، موضحًا أن بنك القاهرة يقدم لعمالئه باقة متمزية من الخدمات والمنتجات المرصفية الىت 

مرات، فضُال  ٥تتناسب مع احتياجات وتطلعات مختلف رشائح العمالء، موضحًا تضاعف حجم محفظة البطاقات اإلئتمانية 

مرات وذلك عىل مدار السنوات األربعة الماضية ٣حجم اإلصدارات  عن تضاعف  

 

 

 

 



 

 

  

وأضاف محمد ثروت أن هذا اإلنجاز يعد استكماًال  للجهود المتواصلة الىت حققتها 

مجموعة التجزئة المرصفية بالبنك عىل مدار األعوام السابقة عرب محاور عديدة أبرزها 

اقات الىت تتناسب مع متطلبات كافة التوسع في المنتجات، وتقديم  جميع فئات البط

رشائح العمالء، فضًال عن اضافه باقة متنوعة من المزايا ومنها خدمة الكود اآلمن 

 ف الحساب عيل الربيد اإللكرتوني.وبرنامج المكافأت وكش

 

 

 

هذا وقد حرص بنك القاهرة عىل تنقيذ العديد من الحمالت والعروض التسويقة 

العمالء عيل زيادة اإلستخدامات واضافة برامج لجذب وتشجيع  2022خالل عام 

التقسيط بدون فوائد مع باقة ممزية من التجار، باإلضافة إىل طرح برامج تقسيط 

أخري لجميع المعامالت، كما قام البنك بإستحداث فريق متخصص للعمل عيل 

 التواصل مع العمالء في جميع المراحل المتعلقة بالبطاقات. 


