
 

    

 

 تطبيق "تابي" للدفع والتسوق الرائد في الشرق األوسط يتوسع في مصر بتقديم طرق دفع مرنة بدون فوائد أو رسوم
 

 القاهرة، مصر  
 2022سبتمبر  6
أعلن تطبيق المدفوعات والتسوق الرائد في الشرق األوسط، "تابي" عن بدء عمله في مصر، إلتاحة طرق دفع مرنة للمتسوقين على دفعات   

بدون فوائد أو أي رسوم. يعمل "تابي" مع العديد من العالمات التجارية، بما في ذلك الكوست والزوردي ووجوه وإن يور شو وكاي  
 كة ودريس كود وفلوارد، لخلق فرصة للمتسوقين في مصر للتحكم في إنفاقهم واالستفادة الكاملة من أموالهم.كوليكشن وأريكة ومار

 
تطبيقات تسوق في منطقة الشرق األوسط، حيث يستخدم أكثر من مليوني متسوق نشط تطبيق "تابي"    10يصنف "تابي" حاليًا بين أفضل  

فوائد أو رسوم، وذلك عند إتمام عملية الشراء من خالل المواقع اإللكترونية أو في المتاجر. ويدعم  لتقسيم المدفوعات على أربع دفعات بدون  
ركاء  تطبيق تابي العمالء في اكتشاف متاجر تسوق جديدة واالستفادة من أموالهم بوسيلة فعالة، مما يساهم في زيادة اإلقبال على آالف متاجر ش

 "تابي" في قطاع التجزئة. 
 

خليل، المدير العام لشركة تابي في مصر، "نحن فخورون بتوسع تابي في مصر. ويسعدنا أن نقدم للمصريين حلول تمويلية ومالية   وقال أحمد 
 مبتكرة بدون فوائد أو رسوم. يسعدنا أيًضا أن نساهم في نمو شركائنا من تجار التجزئة من خالل مساعدتهم على الوصول لماليين المتسوقين

مليون دوالر من كبار المستثمرين العالميين واإلقليميين، نتطلع إلى أن نصبح مزود   275خليل: "بعد تأمين تمويل بقيمة    النشطين". وأضاف
 خدمات "الشراء اآلن والدفع الحقًا" المفضل في مصر". 

 
في مصر، حيث يقوم التطبيق بتصميم   يمثل إطالق "تابي" في مصر امتداد للتطور المستمر في سوق التكنولوجيا المالية والتجارة اإللكترونية

حلول دفع مخصصة لخلق الحرية المالية للعمالء في طريقة التسوق والكسب واالدخار. يتيح التطبيق فرص عديدة للتسوق مع تشجيع اإلنفاق  
  المسؤول من خالل تمكين المتسوقين من زيادة قوتهم الشرائية بدون فوائد أو رسوم.

 
بمساعدة عمالئها على تسهيل عالقتهم المعقدة مع المال من خالل تقديم حلول تمويلية ومالية مبتكرة    2019قها في عام  التزمت "تابي" منذ إطال

  مبنية لدعم أهدافهم المالية ومساعدتهم على صنع عالقة ناجحة بأموالهم، يمكنهم االعتماد عليها. 
 

 عن تابي: 
سوق والكسب واالدخار للمستخدمين من خالل إعادة رسم عالقاتهم مع أموالهم وطريقة  يساهم تطبيق تابي في صنع حرية مالية في طريقة الت

 مليون مستخدم تطبيق تابي الذي يمكنهم من التحكم في خطط اإلنفاق وتحقيق أقصى مستويات استفادة من أموالهم. 2إنفاقهم. يختار أكثر من 
قنية تابي لتسريع النمو واكتساب عمالء مخلصين من خالل تقديم مدفوعات  عالمة تجارية عالمية وشركات صغيرة ت  5000تستخدم أكثر من  

سعودية مرنة عبر اإلنترنت وفي المتاجر، منها إيكيا وشي إن وأديداس وإتش آند إم وبلومينغديلز. تطبيق تابي نشط في كل من المملكة العربية ال
 مليون دوالر من كبار المستثمرين العالميين واإلقليميين.  275جاوز واإلمارات العربية المتحدة ومصر والكويت، وقد حصد تموياًل يت 
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