
 مليون مستخدم 5لخدمة أكثر من 

 الكي و أمان إلتاحة خدمات تقسيط السلع والمنتجات لدى أكثر من 
ن اكة بي  آالف   10شر

 تاجر

ات كورونا" امن مع تأثث  ن
اكة مع أمان تعزز تسهيل وتنظيم المدفوعات بالث   عيسوي: "الشر

اتيجية أمان التوسعية وجهود  " حازم مغازي: "خطوة مثمرة تدعم اسث   الشمول المالي

ي تقديم عروض    Luckyأعلن تطبيق الكي    (2021أغسطس    –)القاهرة  
ي مرص عن    الخصومات و الكاش باك  الرائد فن

فن
ي تقدمها أمان  

ة الت  ن تاح بمقتضاه خدمات التقسيط الممث 
ُ
كة أمان للخدمات المالية، ت توقيع بروتوكول تعاون مع شر

ن وينشط حركة المبيعات.  ،مليون  5لمستخدمي الكي البالغ عددهم نحو  ائية للمواطني   مما يدعم القوى الشر

 الكي و أمان للخدمات المالية تقديم خدمات التمويل اإلستهالكي من أمان لمستخدمي تطبيق  
ن اكة بي  وتستهدف الشر

، بما يضمن إتاحة تجربة اء السلع بمختلف أنواعها عثر منصا   الكي ت  تسوق فريدة من نوعها يتيش من خاللها شر
ن بتنوي    ع   ي تخفيف العبء االقتصادي عن كاهل المواطني 

 فن
ً
اكة أيضا . وتساهم تلك الشر كاء تطبيق الكي

التسوق وشر
 الحتياجات المستهلك. 

ً
 نظم الدفع وفقا

  ، ي
ونن ويتيح الكي طلب االستفادة من خدمات أمان عن طريق اختيار خاصية "التقسيط" من خالل التطبيق اإللكث 

اكة دفع األقساط  وإدخال   ي أقرب وقت قبل قبول الطلب. وتتيح الشر
المعلومات الالزمة. ثم يتم مراجعة البيانات فن

ن ستة أشهر إل  ة تمتد بي  ي فث 
ة بأنحاء الجمهورية فن .  24من خالل محفظة تطبيق الكي وفروع أمان المنتشر

ً
 شهرا

اكة، يتمكن أكثر من   ي يقدمها أكثر من  مليون مستخدم للتطبيق من    5وبتلك الشر
اء مختلف المنتجات الت  تقسيط شر

ي شت  القطاعات.  10
 آالف تاجر فن

يك المؤسس والمدير العام لتطبيق الكي  د أيمن عيسوي، الشر
ّ
اكة، أك  عىل الشر

ً
يك   ،وتعليقا عىل أهمية التعاون مع شر

كة أمان للخدمات المالية. وأشار إل أن تقسيط تكلفة السلع تساعد عىل ت  ن  قوي كشر ن دخل المواطني  قليل الفجوة بي 
امن مع تأثث  أزمة كورونا عىل القطاعات المختلفة. وأضاف   ن

واحتياجاتهم، إذ تيشر تنظيم المدفوعات، ال سيما بالث 
اكة عىل صعيد   ، وأن التطبيق سيستفيد من الشر يحة جديدة السخدام تطبيق الكي

اكة مع أمان ستجذب شر أن الشر
ي الضخم. زيادة حجم األعمال عثر ا

ونن  لسوق اإللكث 

ي تعزز  
اكة الت  كة أمان للخدمات المالية، عن سعادته بتلك الشر ومن جانبه أعرب حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشر

اتيجية   . وهي خطوة تتماشر مع خطة أمان االسث  ن يحة واسعة جديدة من المستخدمي  كاء أمان وتخدم شر شبكة شر
ي تهدف إل توسيع نطاق

.  التوسعية الت  اكات لتشمل مختلف السلع والخدمات وتدعم جهود الشمول المالي  الشر

ي تتمتع بها أمان للخدمات المالية، ستكون  
كة الكي والثقة الت 

وقال مغازي إنه بالنظر إل األداء الواعد الذي أظهرته شر
ن مثمرة. وقال مغازي إن أمان للخدمات المالية تقدم خدمات التمويل   ن الطرفي  اكة بي  االستهالكي والتمويل متناهي  الشر

اكات مثمرة    400الصغر ألكثر من   اكة مع تطبيق الكي    – ألف عميل. وتسىع لعقد شر
ي تقديم    – عىل غرار الشر

ن
للتوسع ف

ي السوق المرصية.  
ة والرائدة فن ن  الخدمات التمويلية الممث 

 



 Luckyنبذة عن الكي 

آالف تاجر بالمحال التجارية    10اش باك لدى أكثر  يقدم تطبيق الكي أفضل سبل للحصول عىل خصومات وعروض ك 

ن مستخدم, وتشمل عروضه مختلف   ونية عىل حٍد سواء. ويبلغ عدد عمالء التطبيق أكثر من خمسة ماليي  والمتاجر اإللكث 

فيهية والتج ونيات، والخدمات الث  لية، واإللكث  ن ميلية،  السلع والمنتجات والخدمات من المالبس، والمطاعم، واألجهزة المثن

ي تقدم خدمة "الكاش باك" بعد كل معاملة. 
 والمنتجات الصحية، وخدمات شحن الرصيد الت 

 نبذة عن أمان للخدمات المالية

ي  أن تكون الوسيط الرائد  
كات مجموعة راية القابضة لالستثمارات المالية، وتطمح فن أمان للخدمات المالية هي إحدى شر

. حيثللوصول للخدمات المالية لجميع المرص  ن ي تشمل   يي 
كة أمان للخدمات المالية برامج الدفع بالتقسيط الت  م شر

ِّ
تقد

امج أكثر من   ف المنتجات والخدمات، وتستهدف تلك الثر
َ
ل
َ
% من السكان الذين ال يتعاملون مع التسهيالت البنكية  80ُمخت

ي جميع أنحاء البالد.  220من خالل أكثر من 
 متجًرا فن

 

  

 


