
                                                                                                           
 

" كأول شريك  فيزا تتعاون مع "   "الرقمي   لالبتكارمصر "شركة   •

 إلطالق خدماتها في مصر  إستراتيجي

لتكون   بناًء على موافقة البنك املركزي املصري   هاتأسيس، تم  ش.م.م.  شركات بنك مصر  ىشركة مصر لالبتكار الرقمي هي احد  •

في ضوء دعم البنك املركزي املصري للتنمية  في مصر واملزمع إنشائه  Digital Bankتكامل املقمي ر لول بنك ساسية ال بنية ال

 التكنولوجية الرقمية  

لعمالء والمرونة في إدارة لخيارات  اللتقديم المزيد من  خدماتها المتكاملة    فيزا  ستوفرباإلضافة إلى االستثمارات المالية،   •
 التمويل الشخصي 

"مصر لالبتكار الرقمي"    أعلنت شركة   المصري،  في تعاون غير مسبوق في السوق   –  2021  سبتمبر  19   في  القاهرة، مصر 

، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، لتقديم دعم الحلول األساسية والرقمية ألول  "فيزا"مع    تعاونهااليوم عن  

 . بنك رقمي في مصر 

 

إلطالق أول بنك رقمي في مصر، وذلك بهدف إطالق مجموعة متنوعة   2020في عام    "الرقمي  لالبتكار مصر  "تم إنشاء شركة  

 تخدم الشعب المصري على نطاق أوسع.  من شأنها أن من الخدمات المصرفية والحلول والخدمات التي 

 

:  ورئيس مجلس إدارة شركة مصر لالبتكار الرقمي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر  المغربي،قال عاكف وفي هذا السياق، 

أحد  الماليالشمول  "تعزيز   اقتصاد    من  لبناء  الرئيسة  تنفيذ   رقميالمقومات  في  العمل  وتيرة  تسارع  ظل  في  وذلك  تنافسي 

" وأضاف المغربي:  .تقديم الخدمات المالية  في ية  التكنولوجيا المالية واستخدام الحلول الرقم  في استراتيجية مصر الرقمية والتوسع  

هذا التعاون يتماشى مع    "إن تحالفنا مع فيزا هو انعكاس حقيقي اللتزامنا بتقديم أفضل الخدمات والعروض في السوق المصري. 

 رؤيتنا المشتركة لتوفير حلول سلسة ومبتكرة في مجال الدفع ألول مرة في مصر".   

 

لعمالء  تقديم حلول مبتكرة  ب   من "مصر لالبتكار الرقمي" و"فيزا"تستمر لمدة سبع سنوات، التزام كل  وتعكس االتفاقية، التي  

بإصدار بطاقات البنك الرقمي المزمع إنشائه قوم ي، س هذا التعاونفي مصر. كجزء من  لكترونيةالتجارة اإلالبنك الرقمي وتنمية 

  التصميمفي  دعم  تقديم الو  حلول تسويقيةابتكار    على   والعمل،  "فيزا"  تطبيقاتل، وإطالق واجهات برمجة  "فيزا"  تحمل عالمة 

الفني  بالتوازي.  للمنتجات والدعم  والترخيص  والتنفيذ  الرقمي  االبتكار  خدمات  "فيزا"  ستوفر  والتحليالت  و،  االستشارات 

 .المدةالعمالء خالل هذه  بمعامالت المتعلقة الخدماتو

 

"مصر  مع    أن نكون الشريك االستراتيجي في شمال إفريقيا: "يسعدنا    "فيزا"قال أحمد جابر، المدير العام لشركة  ومن جانبه،  

 وأضاف: "يرغب الجميعاالقتصادي في مصر".    والتكامل  لكترونيةحيث نواصل التركيز على دفع التجارة اإللالبتكار الرقمي"  

ً   صاد الرقميالمزايا التي يوفرها االقت  الحصول علىفي    اآلن ، ونحن ملتزمون بتطوير مثل هذه الحلول المبتكرة التي تلبي عالميا

 هم".واحتياجات همطموحات

 

وتوفير خدمات غير    في السوق المصريبإطالق أول بنك رقمي  شركة "مصر لالبتكار الرقمي"  وبدعم من بنك مصر، تلتزم  

 . على الشباب والشمول المالي  تركيز المع  مسبوقة



                                                                                                           
 

على   نعكف في "مصر لالبتكار الرقمي": "، الرئيس التنفيذي لشركة "مصر لالبتكار الرقمي"صرح شريف البحيري  ومن جهته

ستحقق قيمة كبيرة لعمالئنا وتجعل سنطرحها  التي    العروض والخدمات، ونحن على ثقة من أن  في مصر أول بنك رقمي    إطالق

تحقيق   على  وتساعدهم  أبسط  الماليةحياتهم  البحيري:"أهدافهم  وأضاف  التعاون"  .  هذا  جهودنا    هيالشراكة    أن  شهادة على 

ة  الجميع بإمكانية الوصول إلى منتجات فريد ايتمتع فيه بيئة مالية رقمية توفير  من أجل العصرية االبتكارات المتواصلة لمواكبة

  ومخصصة."

 

االبتكار الرقمي    كسوق محفز في مجالفي مصر: "لقد أثبتت مصر نفسها    لشركة "فيزا"  ر العاممديالملك البابا،    كما أكدت

 الدولة." كما نّوهت بالقول: المدفوعات الرقمية في  سوق في نمو"مصر لالبتكار الرقمي" مع  نتعاون، ويسعدنا أن والتكنولوجيا

ونفخر أننا  .  في اآلونة األخيرةللتكنولوجيا  نتيجة للتغير المستمر    الرقمي  بالتحول الء عندما يتعلق األمر  توقعات العم  زادت"

آمنة   في تقديم تجربة مصرفية   "مصر لالبتكار الرقمي"لمساعدة    دولة  200مليون محطة دفع في أكثر من    70شبكة تضم  لدينا  

 وتحقيق طموحات المصريين في مواكبة التطور التكنولوجي عالمياً". وموثوقة ال مثيل لها عبر جميع نقاط االتصال 

 

التي من  ،  "مصر لالبتكار الرقمي"   في كل مكان بالتعاون مع  خدماتها المتكاملة "فيزا" باإلضافة إلى االستثمارات المالية، ستقدم

 لعمالء.ا في خدمة  المشاركة المستمرة وحتىالكاملة من البناء المباشر  ليةالما األسس للرحلةشأنها وضع 

 

 -انتهى-

 :الرقمي لإلبتكار مصر حول

  البنك يهدف. مصر في رقمي بنك أول  إطالق عن مسئولة كشركة  2020 عام في الرقمي لإلبتكار مصر ركةش بإنشاء مصر بنك قام

 في السوق المصري. العمالء إحتياجات لتلبية خصيصاً  مصممة مبتكرة بنكية حلول إطالق الى الرقمي
 

 حول فيزا: 

( شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية تقنيات الدفع الرقمية؛ Vالمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز )  Visaتعد  

والشركات من االزدهار عبر شبكة دفع مبتكرة وآمنة وموثوقة. وتوفر خدمة  وتتمثل مهمتها في تعزيز الترابط العالمي وتمكين األفراد  

ألف    65( من خالل عمليات دفع آمنة وموثوقة حول العالم مع قدرتها على إدارة أكثر من  VisaNetتسيير العمليات اإللكترونية عبر )

مو السريع للعمليات الرقمية و التجارية باستخدام األجهزةاإللكترونية، عملية مالية في الثانية. يعتبر تركيز الشركة على االبتكار حافزاً على الن

على   Visaوقوة دافعة وراء حلم بناء مستقبل خال  من التعامالت النقدية للجميع. ومع تحول العالم من التقنيات التناظرية إلى الرقمية، تعمل  

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:  مالها إلعادة صياغة مستقبل التجارة.تكريس عالمتها التجارية ومنتجاتها وموظفيها وشبكتها ونطاق أع

www.visamiddleeast.com, Visa MENA Blogأومتابعة أخبارنا على تويتر ، ,@VisaNews 
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