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, إطار خططها للتوسع .-
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, أسواق االمارات والسعودHة وGاFستان وCستعد للعمل .-

 س>Gر آب تطلق خدمتها المال#ة .-
ّ

SH

• ,Tولــ#د صــادق: نــقدم مجــموعــة واســعة مــن حــلول الــدفــع الــمختلفة ل]سهــ#ل االســتفادة مــن الخــدمــات الــمالــ#ة ونــرا
احت#اجات وتطلعات السوق اإلمارات#ة 

, مـجال الخـدمـات الـمالـ#ة الـرقـم#ة وGـاFسـتان مـن أi(F الـمناطـق الـمتلق#ة لـلتح>;ـالت •
الـممل=ة مـن أl(F األسـواق تـطورا .-
المال#ة من اإلمارات والسعودHة 

7 مــجال الــتكنولــوجــ.ا الــمالــ.ة وحــلول الــدفــع 
كة Aــاي ســ?اي، الــرائــدة 89 CD ــدأتA :2022 ــرG<ــتF18 ا ,

الــقاهــرة .-
7 تعتHI اول مــنصة  LMوال 

N
 ســSTــر آب إقــل.م.ا

ّ
VــW ــشاط مــنصةZ 7 اتــخاذ خــطوات جــادة نــحو تــوســيع

89 ، 7
8cو LIdاإلل

7 تـوفjI خـدمـات iـساعـد الـمؤسـسات 
7 تـقدم عـدة خـدمـات مـتنوعـة 89 LM7 ال

8cو LIdمـت?امـلة مـن نـوعـها لـلدفـع اإلل
كة عـن دخـولـها أسـوق اإلمـارات  Cq7 جـميع أنـحاء الـعالـم، حـ.ث أعـلنت ال

wات واالفـراد 89 Cqالـمالـ.ة والـتجار وال
7 مy مــنذ 

89 Nا jIكب 
N
A 7ــا{ســتان، وذلــك Aــعد تــحق.قها نــجاحــا

الــع�Sــ.ة المتحــدة والــسعودWــة وصــوً� إ~ الــتوســع 89
انطالقها عام 2017. 

اتــ.ج.ة لــها  LI7 أســواق اســ
كة لــلتوســع المســتمر 89 Cq7 إطــار خــطط ال

 ســSTــر آب 89
ّ

VــW 7 هــذا الــتوســع لــمنصة
LcــأW

، تـــ�يح  مـــردود مـــ�اCD ع� الـــسوق الم�yة، خـــاصـــة تـــلك األســـواق الـــجاهـــزة لـــلتحول الـــرق�7 والـــشمول الـــما~7
اتــ.جيتها مــع رؤ�ــة لــتعم.م مــنظومــة  LIــاســتخدام الــتكنولــوجــ.ا الــمالــ.ة الــمتطورة ضــمن اســA الــمنصة خــدمــاتــها

 . 7 وتطبيق التحول الرق�7
8cو LIdالدفع االل

 ســ>Gــر آب الــسوق 
ّ

SــH ــاي ســ?اي: إن دخــولA كة Cqقــال الــدكــتور ولــ.د صــادق، الــمؤســس والــرئــ�س الــتنف.ذي ل
7 جــاءت نــ�.جة لــلعدWــد مــن  LMــــع االول مــن الــعام الــمق�ل، هــو خــطوتــنا األو~ مــن الــتوســع، والS7 الــ�

الــسعودي 89
كة لـــــفهم وتحـــــل.ل احـــــت.اجـــــات وتـــــطلعات الـــــعمالء مـــــن األفـــــراد  Cq7 أجـــــرتـــــها ال LMالـــــدراســـــات االســـــتقصائـــــ.ة، ال
7 الــسعودWــة، وذلــك إلتــاحــة مجــموعــة واســعة مــن حــلول الــدفــع الــمختلفة ل�سهــ.ل الخــدمــات 

والــمؤســسات 89
المال.ة وغjI المال.ة لس?ان السعودWة. 

7 الـمملdة الـع�Sـ.ة الـسعودWـة، 
7 االسـتعدادات الـنهائـ.ة إلطـالق نـفس الخـدمـات 89

كة Aـدأت 89 Cqوأضـاف: ان ال
7 هـذا الـمجال 

7 الـ�Sـــع األول مـن الـعام الـمق�ل، حـ.ث يـتم الت¡سـيق مـع "مـؤسـسة مـالـ.ة رائـدة 89
7 سـتكون 89 LMوال

كة، ألنـها مـن أ{I£ األسـواق تـطورا  Cqاتـ.ج.ا جـدا لل LIـعد خـ.ارا اسـW ة. وأ{ـد أن دخـول الـسوق الـسعوديdـالـمملA
 7
89 Nجــ.دا 

N
7 الــسعودWــة مــناخــا

7 مــجال الخــدمــات الــمالــ.ة الــرقــم.ة Aــالــمنطقة، خــاصــة وأن مــناخ ر�ــادة األعــمال 89
89

اخ.ص.    LIكة وانخفاض ت?لفة الحصول ع� ال CD ظل سهولة إجراءات تأس�س

7 أســـــواق أخـــــرى 
كة لـــــلتوســـــع 89 Cqـــــة ســـــ.فتح الـــــمجال أمـــــام الW7 الـــــسعود

 ســــ>Gــــر آب 89
ّ

SــــH ولـــــفت إ~ أن تـــــواجـــــد
7 وصــفها Aــأنــها مــن أ{HI األســواق الــمتلق.ة لــلتح�Tــالت مــن اإلمــارات  LMــالــمنطقة مــثل الــسوق الــ�ا{ســتانــ.ة والA
كة أن تـطلق  Cq7 تخـطط ال LM7 الـوقـت الـحا~7 وال

W 7جـري الـعمل عـليها 89 LMـعة الA7 الـسوق الـراªـة، لـذا فWوالـسعود
7 ال�Sــع الثالث من 2023. 

خدماتها فيها 89



 ســـSTـــر آب" لـــألفـــراد 
ّ

VـــW" 7 الـــسوق اإلمـــاراتـــ.ة مـــنصة
كة Aـــاي ســـ?اي خـــالل عـــملها 89 CD ومـــن الـــمقرر ان تـــط�ح

Visa" 7"، فــضً® عــن طــ�ح Aــطاقــتها لــلحساAــات  H́ ات. LIكها االســ� CD ا{ــة والــتعاون مــع CqــالA ولــألعــمال، وذلــك
ة مـنها، خـدمـات مـالـ.ة، وخـدمـات غjI مـالـ.ة -wـما wـان  jIـارد)، وسـتكون هـناك خـدمـات كثw 

ّ
VـW) الـمالـ.ة الـرقـم.ة

7 مy-ولdن مع مراعاة احت.اجات وتطلعات السوق اإلمارات.ة. 
الحال 89

7 اإلمـــارات. وiشـــjI االحـــصائـــ.ات إ~ أن عـــددهـــم 
8 ¹ـــش?لون أحـــد أ{HI الـــجالـــ.ات 89 jº�yـــالـــذكـــر أن المA جـــديـــر

كة  Cq7 ان وجـود ل 8MعW مـما ،y7 م
8 هـناك يـرسـلون أمـواً� لـذو�ـــهم 89 jºمـن الـعامل jIثdيتخـ½ 800 ألـف، وأن ال

7 نــفس الــوقــت تــق��ــ�ا 
8 إمــ?انــ.ة إرســال األمــوال رقــم.ا لــذو�ــــهم ¾ــسهولــة و89 jº�y7 اإلمــارات ســيوفــر لــهؤالء الم

89
7 مy و�ـمكنهم ¿فها 

، وأن األمـوال الـمحولـة سـتصل إ~ Aـطاقـاتـهم 89 8 jºوالـقوان jIـش?ل آمـن ومـطابـق لـلمعاي¾
�د المyي.  HIمن أي ما{ينة ¿اف آ~7 أو من فروع ال

7 مy ومــنها؛ خــدمــات 
 ســSTــر آب Wــقدم عــدد مــتنTع مــن خــدمــات الــمدفــوعــات 89

ّ
VــW ــالــذكــر ان تــطبيقA جــديــر

، إ~ جــــانــــب خــــدمــــات لــــلمؤســــسات والــــتجار، iــــشمل تــــمكينهم مــــن  7
8cو LIdــــسوق إلiو ، jIمــــالــــ.ة، ودفــــع فــــوات

، وÄتـاحـة أدوات لـدفـع رواتـب مـوظـفيهم Aـاسـتخدام Aـطاقـاتـها، 
N
ونـ.ا LIdـيع الـمنتجات إلSتـحص.ل الـمدفـوعـات، و

اخـ.ص الـالزمـة إلطـالق الـتطبيق  LI7 يـونـيو حـصولـها ع� ال
وكـذلـك الـدفـع لـلمورديـن عHI مـنصتها، wـما أعـلنت 89

Aاإلمارات.  

 -sانت-


