
 

 "كابيتر" تجار لشبكة خاصة عروض إلتاحة "الكي" و "كابيتر" شركة بين شراكة توقيع 

 

كة أعلنت : 2022 يوليو القاهرة    الرائد التطبيق – Lucky الك   شر
   المالية الخدمات تكنولوجيا تقديم ف 

ق مرص ف   والشر

اكة توقيع عن األوسط، كة مع جديدة تعاون شر " شر ونية للتجارة "كابيتر  خاصة وعروض امتيازات إلتاحة وذلك اإللكتر

" بيانات لقاعدة المنتميي    للتجار  "كابيتر

كة كابيتر من  اكة سيتمكن عمالء شر   تتيح للعمالء أعىل نسبة كاش  مجانا،    واناالستفادة ببطاقة الك     بموجب هذه الشر
والتر

 عن االستفادة بخصومات 5باك  
ا
، فضًل المعامالت من خالل تطبيق الك  إمكانية تقسيط تلك  اء مع  % عىل أي عملية شر

إجراء عمليات اإليداع والسحب بالكارت عن   ، مع إمكانيةألف متجر  40خالل شبكة تجار تضم أكثر من  وامتيازات متنوعة من  

"    الحساب الخاص بهم عىل تطبيق  حوافز ومكافآت إضافية عىلبيتمتع عمالء كابيتر  س. كما  طريق ماكينات الرصاف اآلل   "الك 

اء احتياجاتهم آو دفع فواتت  خدماتهم  . لشر

 

يك المؤسس وال د أيمن عيسوي، الشر
ّ
، عىل أهمية التعاون مع    عضو المنتدبومن جانبه أك منصة كابيتر للتجارة  لتطبيق الك 

ونية،   اتيجيتنا نحو    والذي يدعم بدورهااللكتر دعم الشمول المال  والتحول لمجتمع ال نقدي، بما ي توسيع قاعدة عمالئنا  استر

  ظل    .  النقدية لشبكة تجار كابيتر   المعامالتعن طريق تيست   
  ف 
سعينا الدائم لعقد المزيد من  وأضاف عيسوي، أن  هذا يأتر

ا الحتياجاتهم بما يساهم 
ً
كائنا وفق  عن توفت   المزايا لعمالء شر

ا
اكات لدعم عمالئنا، وتقديم خدماتنا المالية المتنوعة فضًل الشر

  تيست  معامالتهم النقدية. 
 ف 

 

 " كة كابيتر يك المؤسس لشر دائما لجلب كل ما يعم باإلفادة   نعمل  ومن جانبه، رصح "محمود نوح" الرئيس التنفيذي والشر

كة   " تعد خطوة هامة لشر اكة مع تطبيق هام ويحقق نجاحات وتطور مستمر مثل "الك  كائنا، وهذه الشر عىل كل عمالئنا وشر

اكات مع تطبيقات  كة لم تقترص فقط عىل العروض الخاصة بنا كتطبيق ولكن نتوسع بالشر اتيجية الشر " هذا الن استر "كابيتر

كات أخ رى لك  نقدم كل ما يسعد عمالئنا ودائما ما نعمل ونقدم كل ما هو جديد من اجل تقديم أفضل خدمة وعروض  وشر

كائنا"   لتحقيق نجاح أكتر لنا ولكل شر

 

   :  نبذة عن الكي

  مرص، حيث يقوم بتقديم خدمات الدفع، بالتقسيط
  تقديم تكنولوجيا الخدمات المالية ف 

 الك  هو تطبيق رائد ف 

 تطبيق الك  عىل ثقة أكتر من    40والكاش باك من خالل شبكة تجار تضم أكتر من  
مليون عميل   8ألف متجر. كما يحظ 

 مرصي. 

 

 :  نبذة عن كابيتر

 

ة من خالل  ة والمتوسطة بالموردين مباشر كات الصغت  ونية، حيث تعمل عىل ربط التجار والشر عد كابيتر منصة للتجارة اإللكتر
ُ
وت

  والسداد اآلجلتطبيق  
وت   عن توصيلها وتوفت  آلية الدفع اإللكتر

ا
اء البضائع بسعر الجملة، فضًل   يتيح شر

وت  وتأسست    .إلكتر

يوليو     
ف  كة كابيتر  ة    2020شر مباشر والمتوسطة  ة  الصغت  كات  والشر التجار  ربط  تستهدف  ونية  اإللكتر للتجارة  منصة  وه  

توف   
التر التطبيقات،  أحد  خالل  من  خدمة بالموردين  وطلب  اء  الشر طلب  تقديم  يمكنهم  بحيث  للعمالء  شاملة  خدمة  ر 

  
وت   .التوصيل باإلضافة إل توفت  آلية الدفع اإللكتر

 

 


