"خزنة" تحصل على موافقة نهائية من البنك المركزي إلطالق "بطاقة خزنة"
بالشراكة مع مصرف أبو ظبي اإلسالمي  -مصرADIB Egypt
** شركة "خزنة " تحصل على موافقة البنك المركزي المصري إلطالق أول بطاقة مسبقة الدفع في سوق
التكنولوجيا المالية في مصر مما يعزز استراتيجية البنك المركزي المصري طويلة المدى لتحسين الشمول
المالي والتحول الرقمي
** الرئيس التنفيذي لمصرف أبو ظبي اإلسالمي-مصر" :بطاقة "خزنة " المصدرة بالتعاون مع مصرف أبو
ظبي اإلسالمي – مصر ADIB Egyptتخاطب احتياجات المجتمع المصري من غير المتعاملين مع الجهاز
المصرفي"
القاهرة 27 ،أبريل  :2022أعلنت شركة خزنة ،الشركة المصرية المتخصصة في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية للمستهلكين من خالل
تطبيق خزنة الشامل ،ومصرف أبو ظبي اإلسالمي – مصر  ADIB Egyptأحد البنوك الرائدة في مجال التحول الرقمي في قطاع التجزئة
المصرفية عن حصولهم على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري إلطالق "بطاقة خزنة" ،بطاقة مسبقة الدفع تحمل شعار شبكة
المدفوعات الوطنية "ميزة" ،وذلك في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري للتحول نحو مجتمع غير نقدي ولتعزيز الشمول المالي.
وتتميز بطاقة خزنة بتمكين حامليها من ربط البطاقة بتطبيق خزنة لالستعالم عن رصيد البطاقة وكشف الحساب باإلضافة لتفعيل وإيقاف
البطاقة .كما تسمح بطاقة خزنة بالسحب واإليداع والشراء من المحالت التجارية والشراء اونالين .كما يسمح تطبيق خزنة استالم األجور
لحظيًا في أي وقت خالل الشهر باإلضافة لشراء االلكترونيات والمنتجات المنزلية ودفع الفواتير من خالل التطبيق ،مما يسهم بشكل كبير
في الحد من المعامالت النقدية.
وتعقيبا على ذلك قال محمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي اإلسالمي-مصر“ :ADIB Egyptسعداء
بالحصول على موافقة البنك المركزي المصري النهائية إلطالق "بطاقة خزنة" والتي ستحدث نقلة في سوق التكنولوجيا المالية في
مصر .كما تعزز هذه الشراكة استراتيجيتنا التوسعية في السوق المصري كمصرف عالمي شامل يشهد تطورات في جميع القطاعات،
ومن أهمها قطاع التجزئة المصرفية لريادة السوق المصري بحلول بنكية رقمية ذكية وبمنتج يخاطب احتياجات المجتمع المصري من
غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي .فعلى مدار السنوات القليلة الماضية ،بذلنا جهوداً حثيثة لتحقيق رؤيتنا بتقديم حلول دفع مبتكرة
تدعم االستراتيجية طويلة المدى للبنك المركزي المصري نحو التحول لمجتمع غير نقدي".
أضاف أحمد عفت ،رئيس قطاع التجزئة المصرفية لمصرف أبو ظبي اإلسالمي -مصر " ،أن الشراكة بين مصرف أبو ظبي اإلسالمي
– مصر  ADIB Egyptو "شركة خزنة" إلصدار بطاقة "خزنة " المدفوعة مقدما ً هي شراكه استراتيجية تعد األولى من نوعها في
السوق المصري لمواكبه إقبال العمالء باستخدام خدمات التكنولوجيا المالية  Fintechبطريقه آمنة لدى البنك.
نحن دائما نسعى لتوفير حلول دفع رقمية متطورة بكل سهولة وأمان للحد من التعامل النقدي ،سعيا لتسهيل التعامل بالوسائل اإللكترونية
التي يتيحها المصرف ودعما للتحول الرقمي الذي بدوره يهدف إلى تحسين خدمة العمالء والوصول ألكبر عدد من العمالء وخاصة غير
المتعاملين مع الجهاز المصرفي ،بما يتواكب مع مستحدثات السوق المصري وتوجهات البنك المركزي المصري".

كما صرح عمر صالح ،الرئيس التنفيذي لخزنة“ :نحن سعداء بشراكتنا مع مصرف أبو ظبي االسالمي – مصر إلطالق بطاقة خزنة
لتطوير خدماتنا للفئة المستهدفة من غير المتعاملين مع البنوك .فمن خالل استخدام بطاقة خزنة يمكن للمستخدمين استالم األجور لحظيًا
باإلضافة إلى خدمات مالية أخرى بطريقة سهلة ورقمية من خالل التطبيق .وتعكس هذه الخدمات الجهود المبذولة من قبل البنك
المركزي المصري للتحول نحو مجتمع رقمي ولتعزيز الشمول المالي بشكل غير مسبوق.”.
والجدير بالذكر أن شركة خزنة أعلنت مؤخراً عن حصولها على تمويل قدره  38مليون دوالر أمريكي في جولتها االستثمارية (Series
 ،)Aوذلك بقيادة صندوق "كونا كابيتال" ،أحد أكبر صناديق االستثمار في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة ،بالشراكة مع ليندابل
" ،"Lendableوشارك في التمويل أيضا ً كالً من" ،"Ncludeسبيد ،الجيبرا فينتشر ،أكسيون فينتشر الب ،ديسرابتك ،خوارزمي
فينتشرز ،البنك العربي ،و Cفنتشرز وغيرهم ،وقد بلغ إجمالي االستثمارات في الشركة  ٤٧مليون دوالر أمريكي منذ نشأتها في .٢٠٢٠

-انتهى-

نبذة عن خزنة
تم إطالق خزنة في عام  2020بهدف تحسين تطبيق خدمات التكنولوجيا المالية وتوفير تجربة مصرفية جديدة ألكثر من  35مليون مصري من محدودي التغطية
البنكية الذين ال يتمتعون إال بقدر ضئيل من الخدمات المالية الرسمية ،وذلك من خالل توفير إمكانية صرف الجزء المستحق من المرتب ،وخدمة شراء المنتجات،
ودفع الفواتير من خالل التطبيق .ويضم فريق اإلدارة في شركة خزنة مديرين تنفيذيين من Worldremit, Valeo, IBM, Uber, CIB and Arqaam
.Capital
للمزيد من المعلومات:
https://www.linkedin.com/company/khazna
/https://khazna.app

"نبذة عن مصرف "أبو ظبي اإلسالمي – مصر
مصرف "أبو ظبي اإلسالمي – مصر" ،هو المصرف الحائز على العديد من الجوائز المرموقة ،وقد دخل إلى السوق المصرية
من خالل استحواذ التحالف اإلماراتي بين كل من مصرف أبو ظبي اإلسالمي وشركة اإلمارات الدولية لالستثمار على "البنك
الوطني للتنمية" مصر وذلك في عام .2007

وفي إطار استراتيجيته كمصرف شامل يركز على تقديم مجموعة واسعة ومبتكرة من الحلول المالية الحديثة والمتوافقة مع مبادئ
الشريعة اإلسالمية لعمالئه من الشركات واألفراد ،تم استحداث بنية تحتية متطورة وتجديد لشبكة الفروع الـ 70المنتشرة على
مستوى محافظات الجمهورية من خالل فريق عمل من ذوي الكفاءات ،كما يلتزم المصرف بتوفير تكنولوجيا مبتكرة تتضمن
كافة المنتجات الرقمية ،وإدخال أحدث األساليب الذكية في تكنولوجيا الخدمات المصرفية للتسهيل على العمالء ،حيث يعمل دائما
على تقديم أحدث تقنيات الدفع اإللكتروني ،ومواكبة أحدث التقنيات الذكية ،سعيا لنمو مستدام مرتبط بمستوى الخدمة وكفاءة
العاملين ونمو الحصة السوقية.

ولتحقيق التكامل في الخدمات المصرفية أنشأ مصرف "أبو ظبي اإلسالمي – مصر" الذراع المصرفية االستثمارية شركة "أبو ظبي
اإلسالمي كابيتال مصر ،"ADI Capitalوشركة "أدي فاينانس للتأجير التمويلي  ،"ADIFinanceوفي عام  ،٢٠٢٠أسس
ً
استجابة
مصرف أبو ظبي مصر شركتين إضافيتين ADI Consumer Finance ،و ،ADI Microfinanceوذلك
لالحتياجات المتزايدة من العمالء ولتوفير خدمات مالئمة وفورية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية.
https://adib.eg/

