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 مجال حلول الدفع 
ى
كة "باى سكاى" ف يد، بروتوكول تعاون مع شر   وقعت الهيئة القومية للبر

ونى  اإللكبر

يد، إن هذا  يف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبر والخدمات المالية الرقمية، وقال الدكتور شر

وتوكول    البر
 إطار تنفيذ توجه الدولة ن يأنر

ى
   الرقم  حو التحول ف

ى
وتطبيق أهداف الشمول المال  بما ُيساهم ف

ى عىل الخدمات بكل سهولة ويرس.   تيسبر حصول المواطنير

 

  
ى
  مختلف المجاالت ف

ى
كات والهيئات والمؤسسات ف  إل التعاون مع جميع الرسر

ً
وأشار إل أن الهيئة تسىع دائما

ي م البر ى
  يعبر

اتيجية التر  تحقيقها.  المرصيد سبيل تحقيق الخطة االسبر

 

ى الرقم  حيث أنه يسىع  يد المرصى تحول من الشمول المال إل التمكير يف فاروق، أن البر وأوضح الدكتور شر

 إل تطبيق أفضل الحلول التكنولوجية عىل كافة الخدمات والمعامالت باستخدام التكنولوجيا المتطورة، 
ً
حاليا

ى  المعامالت بهدف الوصول إل أفضل منظومة متكاملة لتقديم  والحلول الرقمية المتكاملة لتسهيل وتأمير

ى مستوى  يد المرصى، وبما يضمن تحسير ى الرقم بالبر الخدمات بما يتواكب مع متطلبات خطة التمكير

ى الهيئة ومختلف مؤسسات الدولة والقطاع  ، واالندماج والتكامل المال بير ى الخدمات المقدمة للمواطنير

 الخاص. 

 

اكة ومن جانبه، ص  كة "باى سكاى"، نحن فخورون بهذه الرسر ح الدكتور وليد صادق رئيس مجلس إدارة شر

يد المرصى كونه أحد أعرق الكيانات الخدمية والمالية بالسوق المرصى والذى تمتد  اتيجية مع هيئة البر
االسبر

اكة أن نقدم لهم ى و نطمح من خالل هذه الرسر ى من المواطنير ات الماليير حلول رقمية و  خدماته لتشمل عرسر

" مالية متكاملة ى ى الرقم  للمرصيير  .لتحقيق رؤية الدولة للتمكير

 

الرقمية" تقدم العديد من الخدمات لعمالئها من األفراد  yallaوأضاف دكتور وليد صادق أن منصة "

 شامل والمؤسسات لتمكينهم من إدارة تعامالتهم اليومية المالية والغبر مالية لتكون بمثابة أول تطبيق ذىك

(Super App( يجمع العديد من الخدمات عن طريق تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة )FinTech )

 ". ai" االصطناع  وتطبيقات الذكاء 

 

ق االوسط  ه  و"باى سكاى"  ونية بمرص والرسر  مجال حلول المدفوعات االلكبر
ى
كة متخصصة ف   شر

تقدم  والتر

  حلول الدفع 
ونى ى المؤسسات المرصفية والحكومات بالمنطقة لتعزيز اجندات والتحول الر  اإللكبر قم لكبر

ى الرقم.   التنمية االقتصادية والشمول المال والتمكير


