مؤسسة التمويل الصغير األولى و"أورانج موني "يطلقان خدمة مصرفية جديدة على الهواتف النقالة في مدغشقر
ً
خدمة
أنتاناناريفو ،مدغشقر 12 ،إبريل  – 2018أطلقت مؤسسة التمويل الصغير األولى
رقميةً جديدة لالئتمان واالدخار في مدغشقر ،حيث سيتم توزيع هذه الخدمة على الهواتف
".النقالة عبر خدمة "أورانج موني
وتتيح الشراكة لمؤسسة التمويل الصغير األولى تزويد عمالء "أورانج موني "في عموم
مدغشقر الوصول الرقمي الفوري إلى منتجات االئتمان واالدخار الخاصة بالمؤسسة ،وبما
يكفل مساعدتهم على إدارة النفقات غير المخطط لها بسرعة وسهولة ،فضالً عن االدخار
للمستقبل .وتعمل الخدمة على تزويد العمالء بمستوىً جديد من الراحة والمرونة ،معتمدةً في
ذلك على التجربة المصرفية لمؤسسة التمويل الصغير األولى وقدرات االتصاالت التي تتمتع
"بها شركة "أورانج

مكان وزمان بصورةٍ مباشرة عبر حسابهم الخاص على خدمة "أورانج موني" .ولدى
ويمكن للعمالء االشتراك بالخدمة في أي
ٍ
االشتراك بالخدمة ،ستقوم مؤسسة التمويل الصغير األولى تلقائيا ً بفتح حساب ادخار يتيح للعمالء االدخار في أي مكان وزمان
ثوان عبر هاتفهم النقال ،دون أن
يرغبون به .ويستطيع العمالء التقدّم للحصول على القروض واستقبالها من المؤسسة خالل
ٍ
تكون هناك أي حاجة إلى األوراق أو لزيارة المصرف.
وفي معرض تعليقه على هذه الخدمة ،قال جيسي فريسب ،مدير عام وكالة اآلغا خان للقروض الصغيرة ،وأحد المساهمين
ّ
"ستعزز هذه الخدمة من االدماج المالي عبر توفير خدمات االدخار واالئتمان في
المؤسسين لمؤسسة التمويل الصغير األولى:
متناول األشخاص الذين ال يتعاملوا مع البنوك في جميع أنحاء الدولة .ونحن نقوم بمساعدة عمالئنا على بناء مرونتهم المالية
عبر تمكينهم من ادخار األموال بسهولة وتزويدهم بالقدرة على الوصول إلى التمويالت في جميع األوقات .وتعكس هذه
المبادرة الرؤية العالمية التي تتخذها وكالة اآلغا خان للقروض الصغيرة في استخدام التكنولوجيا الرقمية لالدماج المالي
وتحسين جودة حياة ذوي الدخل المحدود".
وفي معرض تعليقه على الشراكة الجديدة ،قال باتريك روسيل ،نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "أورانج موني"" :لقد ساعدنا
التقارب الحاصل بين الخبرات المصرفية لمؤسسة التمويل الصغير األولى والتجربة الرقمية الخاصة بشركة أورانج على
عرض مبتكر يتمتع بقيمة عالية ،بالتزامن مع وضع األساس الصحيح لتزويد العمالء بتجرب ٍة ال تضاهى .واآلن ،بات
تطوير
ٍ
في مقدور عمالء أورانج موني في مدغشقر الوصول إلى خدمات االئتمان في جميع األوقات".
للتواصل اإلعالمي ،يرجى التواصل مع:
سام بيكنزinfo@akdn.org :
مالحظة:
تعمل وكالة اآلغا خان للقروض الصغيرة ،وهي إحدى الوكاالت غير الربحية التابعة لشبكة اآلغا خان للتنمية ،على الحد من
الفقر واإلقصاء االقتصادي واالجتماعي .وتقوم الوكالة بتشغيل مؤسسات التمويل الصغير في العديد من الدول في إفريقيا،
وجنوب آسيا وآسيا الوسطى والشرق األوسط .وبحلول  31ديسمبر  ،2017تضمنت المحفظة اإلجمالية لمؤسسات التمويل
الصغير الموجودة في شبكة اآلغا خان  300مليون دوالر أمريكي من القروض التي تم تقديمها لحوالي  530ألف مقترض،
و 380مليون دوالر أمريكي من الودائع الخاصة بـ 1.2مليون مدخر.
للمزيد من المعلومات (على شبكة اإلنترنت وعلى هاتفك النقال) يرجى متابعة الموقع اإللكتروني  www.akdn.orgأو
متابعتنا على موقع تويتر عبر الوسم التالي.akdn@ :
مؤسسة-التمويل-الصغير-األولى-وأورانج-موني-يطلقان-خدمة-مصرفيةhttp://www.akdn.org/ar/press-release/-
جديدة-على-الهواتف-النقالة

