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الـقاھـرة فـي 22 – أغسـطس- 2022-  أعـلن مـصرف " أبـو ظـبي اإلسـالمـي – مـصر" ADIB- Egypt ، أحـد أكـبر الـبنوك الـرائـدة 
 CaaS الـمنصة الـرائـدة لـبطاقـات الـدفـع كخـدمـة ،SimpliFi "فـي تـقدیـم الخـدمـات الـمصرفـیة الـرقـمیة فـي مـصر، و"سـمبلیفاي
والـمتخصصة فـي تـقدیـم الخـدمـات الـمصرفـیة الـرقـمیة وحـلول الـتكنولـوجـیا الـمالـیة بـمنطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفـریـقیا وبـاكسـتان، 

عن تعاونھما مًعا بھدف تمكین الشركات من تعزیز التحول الرقمي للمدفوعات في السوق المحلیة.    

وتـعكس ھـذه الشـراكـة الـتزام كـٍل مـن مـصرف "أبـوظـبي اإلسـالمـي – مـصر" و "سـمبلیفاي"  SimpliFi بـمواصـلة تـقدیـم بـاقـة 
مـتكامـلة مـن خـدمـات وحـلول الـمدفـوعـات الـرقـمیة الجـدیـدة والـمبتكرة بـقطاع الخـدمـات الـمصرفـیة والـتكنولـوجـیا الـمالـیة فـي مـصر؛ 
لـیثمر الـتعاون بـینھما فـي تـقدیـم تجـربـة فـریـدة مـن نـوعـھا بـالـسوق الـمصریـة عـبر الـمزج مـا بـین نـموذج األعـمال الـمبتكر مـن مـنصة 
"سـمبلیفاي"  SimpliFi - والـذي یـتضمن االسـتفادة مـن خـبرتـھا الـتكنولـوجـیة الـكبیرة فـي مـجال الـمدفـوعـات اإللـكترونـیة وقـاعـدة 
عـمالءھـا الـموسـعة - ومـا یـمتلكھ مـصرف " أبـوظـبي اإلسـالمـي – مـصر" مـن خـبرة مـتأصـلة فـي تـقدیـم الخـدمـات الـرقـمیة، إلـى جـانـب 
إلـمامـھ بـمنظومـة أعـمال الـقطاع الـمصرفـي األوسـع نـطاقًـا. وفـي ھـذا الـصدد، ومـع تـوجـھ الـعالـم نـحو االعـتماد عـلى الحـلول الـرقـمیة 
بـشكل أكـبر، سـتتعاون "سـمبلیفاي" ومـصرف " أبـوظـبي اإلسـالمـي – مـصر" فـي إطـار ھـذه الشـراكـة لـمساعـدة الشـركـات عـلى 
إصـدار نـماذج مـدفـوعـات تـعتمد عـلى الـبطاقـات الـمدفـوعـة مـقدًمـا، بـتكلفة مـخفضة وفـي أقـل إطـار زمـني  إلطـالق الـمنتجات فـي 

السوق.           

وتـعلیقًا عـلى ھـذه الشـراكـة الـھامـة، قـال السـید/عـلي سـتّار، الـمؤسـس والـرئـیس الـتنفیذي لشـركـة "سـمبلیفاي"  SimpliFi: "یـتمتع 
"مـصرف أبـوظـبي اإلسـالمـي– مـصر" بـخبرات ومـكانـة مـرمـوقـة فـي تـقدیـم الخـدمـات الـمصرفـیة الـرقـمیة فـي الـسوق الـمصریـة، وذلـك 
مـن خـالل تـعاونـھ الـوثـیق مـع الشـركـات الـناشـئة فـي مـجال الـتكنولـوجـیا الـمالـیة إلطـالق مجـموعـة مـتنوعـة ومـبتكرة مـن الـمنتجات 
والحـلول الـمالـیة الـتي یشھـدھـا الـسوق ألول مـرة. لـذلـك فـإنـھ لـیس ھـناك شـریـٌك أفـضل مـن مـصرف "أبـوظـبي اإلسـالمـي – مـصر" 
نـتعاون مـعھ فـي إطـالق نـموذج أعـمالـنا الـفریـد لـبطاقـات الـدفـع كخـدمـة CaaS ألول مـرة فـي مـصر"، وأضـاف: "إنـھ لشـرٌف لـنا أن 
نـتعاون مـع بـنك مـتمیز وسـریـع الـنمو والـتقدم مـثل "مـصرف أبـوظـبي اإلسـالمـي – مـصر"، مـما یـتیح لـنا مـساعـدة الشـركـات عـلى 

تحفیز االبتكار ورفع كفاءة المدفوعات الرقمیة".  
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مصرف "أبو ظبي اإلسالمي – مصر" ومنصة "سمبلیفاي" یتعاونان لدعم وتطویر منظومة 
المدفوعات الرقمیة في مصر 

منصة "سمبلیفاي" تتعاون مع مصرف "أبو ظبي اإلسالمي – مصر" لدعم وتطویر منظومة 
المدفوعات الرقمیة في مصر



            

ومـن جـانـبھ، صـرح السـید/ أحـمد عـفت، رئـیس قـطاع التجـزئـة الـمصرفـیة لـمصرف "أبـو ظـبي اإلسـالمـي- مـصر": "یـتطلع 
مـصرف "أبـوظـبي اإلسـالمـي – مـصر" بـكل حـماس لشـراكـتھ الـمثمرة مـع مـنصة سـمبلیفاي SimpliFi الـتي تـعمل حـالـیًا عـلى تـوسـیع 

نطاق نموذج أعمالھا المبتكر سریًعا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، كجزء من استراتیجیتنا نحو التحول الرقمي.  

وتـابـع: "نسـتھدف مـن خـالل ھـذه الشـراكـة الجـدیـدة مـواصـلة تـقدیـم الحـلول الـرقـمیة لـلعمالء بـشكل أكـبر، السـیما الشـركـات، بـما یـسمح 
لـھا بـإصـدار وإدارة وتـشغیل بـرنـامـج الـبطاقـات الـخاصـة بـھا"، الفـتا إلـى أن الشـراكـة مـع مـنصة "سـمبلیفاي" سـتعمل عـلى إیـجاد 
وتـفعیل خـطوات مـبتكرة وغـیر مسـبوقـة فـي مـجال الحـلول الـرقـمیة، مـن خـالل االسـتفادة مـن إمـكانـات الـمنصة، مـما یسـرع ویسھـل 

من عملیات تقدیم خبرات مالیة أفضل للعمالء، وھو ما یتواكب مع تطور المدفوعات الرقمیة.  

– انتھى – 

نبذة عن مصرف "أبو ظبي اإلسالمي – مصر"

مـصرف "أبـو ظـبي اإلسـالمـي – مـصر"، ھـو الـمصرف الـحائـز عـلى الـعدیـد مـن الـجوائـز الـمرمـوقـة، وقـد دخـل إلـى الـسوق الـمصریـة 
مـن خـالل اسـتحواذ الـتحالـف اإلمـاراتـي بـین كـل مـن مـصرف أبـو ظـبي اإلسـالمـي وشـركـة اإلمـارات الـدولـیة لـالسـتثمار عـلى "الـبنك 

الوطني للتنمیة" مصر وذلك في عام .2007 

وفـي إطـار اسـتراتـیجیتھ كـمصرف شـامـل یـركـز عـلى تـقدیـم مجـموعـة واسـعة ومـبتكرة مـن الحـلول الـمالـیة الحـدیـثة والـمتوافـقة مـع 
أحـكام الشـریـعة اإلسـالمـیة لـعمالئـھ مـن الشـركـات واألفـراد، تـم اسـتحداث بـنیة تـحتیة مـتطورة وتجـدیـد لشـبكة الـفروع الـ70 المنتشـرة 
عـلى مسـتوى مـحافـظات الجـمھوریـة مـن خـالل فـریـق عـمل مـن ذوي الـكفاءات، كـما یـلتزم الـمصرف بـتوفـیر تـكنولـوجـیا مـبتكرة 
تـتضمن كـافـة الـمنتجات الـرقـمیة، وإدخـال أحـدث األسـالـیب الـذكـیة فـي تـكنولـوجـیا الخـدمـات الـمصرفـیة للتسھـیل عـلى الـعمالء، حـیث 
نـعمل دائـما عـلى تـقدیـم أحـدث تـقنیات الـدفـع اإللـكترونـي، ومـواكـبة أحـدث الـتقنیات الـذكـیة، سـعیا لـنمو مسـتدام مـرتـبط بمسـتوى الخـدمـة 

وكفاءة العاملین ونمو الحصة السوقیة. 

ولـتحقیق الـتكامـل فـي الخـدمـات الـمصرفـیة أنـشأ مـصرف "أبـو ظـبي اإلسـالمـي – مـصر" الـذراع الـمصرفـیة االسـتثماریـة شـركـة "أبـو 
ظـبي اإلسـالمـي كـابـیتال مـصرADI Capital"، وشـركـة "أبـو ظـبي اإلسـالمـي لـلتأجـیر الـتمویـلي ADIFinance". وفـي عـام 
٢٠٢٠، أسـس مـصرف أبـو ظـبي مـصر شـركـتین إضـافـیتین، ADI Consumer Finance وADI Microfinance، وذلـك 

استجابةً لالحتیاجات المتزایدة من العمالء ولتوفیر خدمات مالئمة وفوریة باستخدام التكنولوجیا المالیة الرقمیة.  

نبذة عن شركة سمبلیفاي  

تُـعد سـمبلیفاي مـنصة رائـدة لـبطاقـات الـدفـع كخـدمـة (CaaS) بـمنطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفـریـقیا وبـاكسـتان، وتـتخصص فـي 
تـقدیـم حـلول مـتكامـلة للشـركـات ومـساعـدتـھا فـي إصـدار وإدارة بـرامـج بـطاقـات الـدفـع وتـمكینھا مـن تبسـیط عـملیاتـھا الـتشغیلیة وابـتكار 

وإطالق مصادر جدیدة لإلیرادات وزیادة والء العمالء.   
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 ،APIs تـقدم سـمبلیفاي بـاقـة مـتكامـلة مـن الحـلول والخـدمـات الـمبتكرة لـعمالئـھا مـن الشـركـات بـما فـي ذلـك واجـھات الـتطبیق الـبرمـجیة
وحزم أدوات تطویر البرمجیات SDKs، وبوابة العمیل اإللكترونیة، وتطبیقات العالمة البیضاء وقدرات متكاملة إلدارة البرامج. 

وتـقوم الشـركـة أیـًضا بـإدارة كـافـة نـظم إصـدار الـبطاقـات الـتي یـحتاجـھا الـعمالء بـما فـیھم الـبنوك ومـقدمـي بـرامـج الـبطاقـات ومـشغلي 
الـبطاقـات والـتحقق مـن الـھویـة وخـدمـات إنـجاز الـبطاقـات وخـدمـة الـعمالء، بھـدف تـقدیـم تجـربـة سـلسة فـي الـعدیـد مـن األسـواق. 
وبـاإلضـافـة لـتقدیـمھا بـاقـة مـن الخـدمـات الـتكنولـوجـیة لـتحقیق أغـراض مـعینة، تـقوم سـمبلیفاي بـإدارة الـعملیات الـتشغیلیة الـیومـیة 
وإدارة االلـتزام لـلبطاقـات بـحیث تـتمكن الشـركـات مـن الـتركـیز عـلى مـجاالت أعـمالـھا األسـاسـیة مـع االسـتفادة فـي الـوقـت نـفسھ مـن 

قدرات وإمكانیات سمبلیفاي.      

       أسماء غنيم، مسؤل العالقات اإلعالمية 

       ت:01000691421

a.ghonem@vantage.com.eg :بريد إلكتروني     
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