
 

ي مرص     
 
 بأعىل نسبة كاش باك عىل بطاقة ائتمانية ف

ا إلطالق بطاقة الكي 
ن ي األول وفي   الكي إيجيبت وبنك أبوظب 

ن بروتوكول تعاون بي 

ا البالتينية االئتمانية ن  في 

 

 

ي  أيمن عيسوي:  ●
 
ي األول هي األوىل من نوعها ف بطاقة الكي البالتينية االئتمانية من بنك أبوظب 

اء فريدة.   السوق المرصية وتمنح قيمة حقيقية وتجربة شر

●  : ي
ا من أجل تنمية قطاع  مريم السمبن اتيجية مع الكي ايجيبت  وفت  

اكتنا االستر سعداء بشر

ي مرص. 
 
ونية ودعم التحول الرقمي ف  المدفوعات اإللكتر

●  : داد النقدي خدماتها ألكتر من  عصام الدالي ا البالتينية االئتمانية لالستر  30توفر بطاقة الكي فت  

اتيجية الدولة لد اتيجية المحلية فع التحول نحو التجارة الرقمية و ألف تاجر مما يدعم استر االستر

ي مرص. 
 
ا لتوسيع شبكتها ف  لفت  

 

ي 
 
كة الكي ايجيبت  : 2021نوفمت   24القاهرة ف

ي  - Lucky Egyptأعلنت شر
 
منصة العروض الرائدة ف

ق األوسط  ا بهدف إطالق  -مرص والشر ي األول وفت   ي مع بنك أبوظب 
عن توقيع بروتوكول تعاون ثالثر

ي 
 
اكة الثالثية األوىل من نوعها ف ي األول". وتعتت  الشر ا البالتينية االئتمانية من بنك أبو ظب 

"بطاقة الكي فت  

ي مجال المدفوعات الرقميةالس
 
 .وق المرصية ف

وتوكول تسهيل خدمة الحصول عىل بطاقة ائتمانية للعمالء من خالل التطبيق بإجراءات  ويستهدف الت 

ي لموقع المستخدم. بسيطة، و 
 حال الموافقة يتم توصيل الكارت االئتماث 

ي إطار حرص األطراف الثالثة عىل تقديم مجموعة من ا
 
وتوكول ف ي الت 

ي يأثر
لحلول والخدمات الفريدة البر

تالئم كافة احتياجات عمالئهم. حيث تتيح بطاقة الكي البالتينية االئتمانية إمكانية الحصول عىل أعىل 

ي مرص تصل إىل نحو 
 
يات ف ٪. كما يوفر تطبيق الكي إمكانية االطالع عىل ١٠نسبة "كاش باك" عىل المشتر



 

إىل إتاحة طرق سداد متنوعة، سواء من خالل تحويل  رصيد "الكاش باك" ونسب الخصومات، باإلضافة

ي 
ي األول أو بواسطة وسائل الدفع المتعددة البر ي بنك أبوظب 

 
الرصيد لمحفظة الكي أو اإليداع المباشر ف

 يوفرها البنك. 

يك المؤسس والمدير العام لتطبيق الكي إيجيبت،  اكة، رصح أيمن عيسوي، الشر  عىل إعالن الشر
ً
وتعليقا

" :
ً
ي السوق، قائال

 
ي األول، هي األوىل من نوعها ف جانب كون بطاقة الكي البالتينية االئتمانية من بنك أبوظب 

ي 
 
اء فريدة تتلخص ف ، سهولة  3تفتخر الكي بمنح عمالئها قيمة حقيقية وتجربة شر

ً
نقاط أساسية: أوال

ي خدمات البطاقة ا
 
الئتمانية سواء وشعة استخدام تطبيق الكي الذي يمنح العمالء مرونة فائقة ف

ي 
 
، تقديم أعىل نسبة "كاش باك" تتمتع بها أي بطاقة ائتمانية ف

ً
ات حرصية. ثانيا اء أو ممت   كمعامالت شر

ي ذلك إمكانية التقسيط، وتوفت  عروض ترويجية 
 
، توفت      تسهيالت تمويلية جذابة بما ف

ً
مرص. وثالثا

ات بطاقات   األخرى." البالتينية Visaبدون فوائد، إضافة إىل ممت  

ي االول قائلة: "سعداء  , رئيس قطاع التجزئة المرصفية لبنك أبو ظب  ي
ومن جانبها أكدت مريم السمب 

اكتنا     األوىل اكة الجمع بي    من نوعها مع كال من الكي إيجيبت بشر ا. ونهدف من خالل الشر وفت  

تقديم خدمات مالية استثنائية. التكنولوجيا الرقمية وقوة الخدمات المرصفية والذي يعد الطريق األمثل ل

ي مجال التكنولوجيا 
 
اتيجية مستدامة ف اكات استر فنحن نسىع من خالل رؤية البنك الطموحة إىل عقد شر

ة الدولة فيما يخص الشمول الماىلي  ي المرصي ويدعم مست 
 
المالية بما يعود بالنفع عىل القطاع المرصف

 . 2030والتحول إىل اقتصاد رقمي ضمن أهداف رؤية مرص 

ي 
 
كات التكنولوجيا المالية، متمثلة ف ي األول التام لمنح شر ي مؤكدة استعداد بنك أبوظب 

وأوضحت السمب 

تطبيق الكي إيجيبت، القدرة عىل االستفادة من بنية البنك  التحتية القوية وقنواته التسويقية المختلفة، 

اب عمالء جدد للتعامل مع لتقديم خدمة فريدة وعرصية مما يؤدي إىل كسب ثقة العمالء واستقط

اكة خدمة جديدة وسلسة وآمنة تلبية  . كما أضافت أن البنك يقدم من خالل الشر ي
 
القطاع المرصف

لالحتياجات المتنوعة لمستخدمي التطبيق عن طريق التقديم عىل البطاقة االئتمانية واستخدامها بكل 

ي 
 
داد النقود ف  السوق المرصية.  سهولة، ومن ثم االستفادة بأحد أفضل عروض استر

ق  ي شمال إفريقيا ودول المشر
 
، رئيس قطاع مبيعات التجار وأنشطة االستحواذ ف وأضاف عصام الداىلي

داد النقدي المقدمة من بنك  ا البالتينية االئتمانية لالستر : "تعد بطاقة الكي فت  
ً
ا، قائال كة فت   وباكستان لشر

ي األول عرضا فريدا للعمالء يعتمد عىل تكنولو  جيا الهواتف المحمولة. كما أن هذه البطاقة هي أبوظب 

داد النقدي. وتوفر  كة لالستر ي شمال إفريقيا البر تمثل نموذج لعالمة تجارية مشتر
 
األوىل من نوعها ف

ا من أجل تقديم تجارب دفع آمنة  ي فئتها لدى فت  
 
البطاقة واجهات تطبيقات برمجية هي األفضل ف

 السوق المرص 
 
ا البالتينية ومجزية يسىع عمالؤنا ف  مزايا بطاقة الكي فت  

ى للحصول عليها. ومن بي  

اتيجية  داد النقدي توفت  خدماتها من خالل شبكة ضخمة من التجار مما يدعم استر
االئتمانية لالستر

ي مرص. 
 
ا لتوسيع شبكتها ف اتيجية المحلية لفت  

 الدولة لدفع التحول نحو التجارة الرقمية و االستر

تم اإلتفاق دئية من البنك المركزي المرصي، و أنه قد تم الحصول عىل الموافقة المب ومن الجدير بالذكر 

 عىل أن يتم إطالق البطاقة بعد الحصول عىل الموافقة النهائية من البنك المركزي. 



 

 _انتىه_ 

 

 

 نبذة حول الكي إيجيبت

ائية  ي تضاعف من القوة الشر
يعتت  الكي هو التطبيق الرائد للحصول عىل الحلول المالية المختلفة البر

اكة مع أكتر من  ق األوسط بالكامل بالشر ي منطقة شمال إفريقيا والشر
 
عالمة  20,000للمستخدمي   ف

ائية تتضمن بطاقة ال ا البالتينية تجارية. ويقدم تطبيق الكي أكتر من طريقة لتعزيز القدرة الشر كي فت  

داد النقدي  ي مرص بحيث يستطيع المستخدم الحصول  -االئتمانية لالستر
 
ي تعتت  األوىل من نوعها ف

والبر

باإلضافة لخدمات التقسيط و عروض   -عىل البطاقة واالطالع عىل كامل تفاصيلها من خالل تطبيق الكي 

اء. ويستطيع المستخد داد النقدي عىل كل عملية شر م االستفادة بهذه الحلول من خالل شبكة االستر

، مما يوفر  كاء تطبيق الكي
ي تقبل الدفع ببطاقات بنكية باإلضافة لشر

ضخمة من المحال التجارية البر

ائية  للمستخدمي   مرونة مالية استثنائية بشكل خاص ألولئك الذين لم يسبق لهم امتالك قدرة شر

 من مرص يتوسع تطبيق الكي و 
ً
 ينمو بشعة نحو بلدان جديدة! مماثلة.وانطالقا

 

ي األول   مرص –نبذة حول بنك أبوظب 

ي األول  ي دولة اإلمارات العربية المتحدةمرص، التابع ليعد بنك أبوظب 
 
ي األول أكت  بنك ف أحد  ،بنك أبوظب 

ي العالم. ويعمل البنك عىل تحقيق أفضل قيمة لموظفيه وعمالئه 
 
أكت  وأأمن المؤسسات المالية ف

ي يعمل ضمنها، من خالل التمت   والمرونة واالبتكار
يقع المقر الرئيسي للبنك  .ومساهميه والمجتمعات البر

ي أبو 
 
ي خمس قارات، يقدم من خاللها عالقاته ا ف

 
، وتتوزع شبكة فروعه ف ي اته الواسعة ظب  لدولية، وخت 

 .
ً
 وعالميا

ً
ي تسىع إلدارة أعمالها محليا

كات المحلية واإلقليمية والدولية البر  وقوته المالية لدعم الشر

ي بنك يقدم  مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المرصفية المصممة مرص  –األول أبوظب 

كات والمؤسس  لتناسب احتياجات عمالئه من الشر
ً
الجمهورية،  كافة محافظاتب ات واألفراد،خصيصا

اته الراسخة لتقديم أفضل ه ومساهميه، وكذلك عمالئموظفيه و  ودعم تمكي   عىل كما يعمل  تعزيز خت 

 .  ورواد األعمال واالقتصاد المحىلي
 تجربة مرصفية، ودعم طموحات المساهمي  

ي األول بتصنيف  ويتمتع بنك أبو  وستاندرد آند بورز، وفيتش  من وكاالت موديز، -AAو -AAو Aa3ظب 

ق األوسط وشمال أفريقيا.  ي منطقة الشر
 
، ما يجعله يحظ  بأقوى تصنيف مجّمع للبنوك ف  عىل التواىلي

ي األول عىل تصنيف البنك  وحصل بنك أبو  ي دولة اإلمارات العربية المتحدة األكت  و ظب 
 
 ف
ً
األكتر أمانا

ي مجال االستدامة عىل 
 
ي األول كذلك بمكانة رائدة ف ق األوسط. كما يتمتع بنك أبوظب 

ومنطقة الشر

، وهو جزء من مؤشر   . FTSE4Good EM، وMSCI ESG Leadersالصعيد اإلقليمي

   eg-www.bankfab.com/enللمزيد من المعلومات، يرج  زيارة 

                

ا  ن   Visaنبذة عن في 

ي بورصة نيويورك بالرمز ) Visaتعد 
 
ي مجال تكنولوجيا المدفوعات Vالمدرجة ف

 
كة عالمية رائدة ف ( شر

ابط العالمي وتمكي   األفراد  ي تعزيز التر
 
كات من الرقمية تقنيات الدفع الرقمية؛ وتتمثل مهمتها ف والشر

ونية عت  )
( VisaNetاالزدهار عت  شبكة دفع مبتكرة وآمنة وموثوقة. وتوفر خدمة تسيت  العمليات اإللكتر

http://www.bankfab.com/en-eg


 

ي  65من خالل عمليات دفع آمنة وموثوقة حول العالم مع قدرتها عىل إدارة أكتر من 
 
ألف عملية مالية ف

 عىل الن
ً
كة عىل االبتكار حافزا مو الشي    ع للعمليات الرقمية و التجارية باستخدام الثانية. يعتت  تركت   الشر

ونية، وقوة دافعة وراء حلم بناء مستقبل خاٍل من التعامالت النقدية للجميع. ومع تحول  األجهزة اإللكتر

عىل تكريس عالمتها التجارية ومنتجاتها وموظفيها  Visaالعالم من التقنيات التناظرية إىل الرقمية، تعمل 

عمالها إلعادة صياغة مستقبل التجارة. لمزيد من المعلومات، ُيرج  زيارة: وشبكتها ونطاق أ

MENA Blog Visa,  www.visamiddleeast.com@  VisaNews ., ، أو متابعة أخبارنا عىل تويتر
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