
                                                                                                                                                                                                                       
 

 

Misr Digital Innovation Selects Masria 

Cards for Digital Payments to provide 

Cards issuance service 

 

• Misr Digital Innovation (MDI) is one of 
Banque Misr Companies, established 
by the approval of the Central bank of 
Egypt to set up all infrastructure and 
related IT & business systems to 
initiate the first greenfield digital bank 
in Egypt with the support of the Central 
bank of Egypt to boost financial digital 
solutions and services. 

• Masria Cards for Digital Payments 
(MDP) will aim to provide cards 
issuance services, including 
embossing, card personalization, 
data preparation setup, BIN setup, 
and key management activity  

 
Cairo, Egypt, XX September 2021: Misr 
Digital Innovation (MDI) today announced 
its collaboration with Masria Digital 
Payments (MDP), the leading cards 
manufacturer in Africa and the Middle 
East. MDP will offer a complete card 
ecosystem to MDI, starting from the card 
design and choosing payment schemes 
up to packaging, sorting, and production 
material.  

 

 

 

الشركة  مصر لالبتكار الرقمي تبرم صفقة مع  شركة

  لتقديملمدفوعات الرقمية وحلول االمصرية للبطاقات 

 اصدار البطاقات بكافة أنواعها   خدمات

 

لالبتكار  •   مصر  احد شركة  هي  تم   ىالرقمي  مصر،  بنك  شركات 

املركزي املصري   هاتأسيس البنك  ال  بعد موافقة  ساسية ال بنية  لتكون 

في ضوء في مصر واملزمع إنشائه  Digital Bankتكامل اقمي ر لول بنك 

 للخدمات والحلول الرقمية املالية. دعم البنك املركزي املصري  

 

لمدفوعات الرقمية  للبطاقات وحلول اتهدف شركة المصرية  •  

(MDP إلى ) تقديم خدمات اصدار البطاقات بكافة أنواعها  ،

إعداد  البيانات،  إعداد  البطاقة،  الحفر،تشخيص  ذلك  في  بما 

BIN   .وإدارة نشاط اإلدارة الرئيسية 

 

أعلنت شركة مصر    :2021أكتوبر  XXالقاهرة ، مصر ، 

عن   اليوم  الرقمي   المصرية  مع  تعاقدها  لالبتكار  الشركة 

ا وحلول  الرقمية  للبطاقات  للبطاقات لمدفوعات  )المصرية 

إفريقيا    -سابقاً(   في  البطاقات  تصنيع  في  الرائدة  الشركة 

األوسط يتعلق   والتي  والشرق  ما  بكل  كاماًل  نظاًما  ستقدم 

بدًءا من تصميم     ،بالبطاقات إلى شركة مصر لالبتكار الرقمي

والتغليف  التعبئة  مواد  حتى  الدفع  أنظمة  وإختيار  البطاقة 

 والفرز واإلنتاج.

 



                                                                                                                                                                                                                       
 

“The launch of a native digital bank in 
Egypt is set to transform the banking 
industry and it truly underlines our leading 
position in this domain,” stated Sherif 
Elbehery, Chief Executive Officer of Misr 
Digital Innovation. “We are proud to 
collaborate with Masria Digital Payments 
for this market-defining innovation and use 
their expertise to provide us with a 
complete card ecosystem.” 
 
 
 
 
“It gives me great pleasure to collaborate 
with Misr Digital Innovation that is behind 
creating an innovative digital bank in 
Egypt,” said Ahmed Nafie, Executive Vice 
President of Masria Digital Payments. “We 
always strive to provide the best-advanced 
solutions and services with the latest 
technology in both card manufacturing and 
digital payments industry.” 
 
 
 
 
This strategic collaboration is projected to 
have an incredibly positive impact on both 
the economy and customer satisfaction.  
“Masria Digital Payments will help us in our 
journey by providing all types of cards with 
the finest technology, quality, and best 
turnaround time in the market,” said 
Moataz Ezzat, Chief Operating Officer of 
Misr Digital Innovation. “Dealing with a 
market leader in providing a complete 
ecosystem ensures we have the best 
international standards in place for our 
future customers.” 
 
 
 
 
 
 

مصر  صرح   لشركة  التنفيذي  الرئيس  البحيري،  شريف 

الرقمي مصر  لالبتكار  في  محلي  رقمي  بنك  إطالق  "إن   :

يهدف إلى إحداث تحول في الصناعة المصرفية ويؤكد حقًا 

مع   تعاقدنامكانتنا الرائدة في هذا المجال". "نحن فخورون ب

المصرية   وحلولالشركة  الرقمية ا للبطاقات  لمدفوعات 

 واإلستفادة من خبراتهم لتزويدنا بنظام متكامل للبطاقات." 

 

  للشركة المصرية أحمد نافع ، نائب الرئيس التنفيذي  أضاف  

وحلول الرقميةالم  للبطاقات  دواعي    دفوعات  لمن  "إنه   :

أن   الرقميمع    نتعاونسروري  لالبتكار  التي    شركة مصر 

تقف وراء إنشاء بنك رقمي مبتكر في مصر". "نسعى دائًما 

إلى تقديم أفضل الحلول والخدمات المتقدمة بأحدث التقنيات 

 في كل من صناعة البطاقات وصناعة المدفوعات الرقمية." 

 

من المتوقع أن يكون لهذه الشراكة االستراتيجية  تأثير إيجابي  

العمالء.   غير مسبوقبشكل   على كل من االقتصاد وتجربة 

للعمليات    قال التنفيذي  الرئيس  لشركة مصر  ب معتز عزت، 

الرقمي: تقوم    لالبتكار  المصرية  "سوف  للبطاقات  الشركة 

بدور كبير في رحلتنا من خالل   لمدفوعات الرقميةوحلول ا

توفير جميع أنواع البطاقات بأفضل التقنيات والجودة وأسرع 

". "إن التعامل مع شركة رائدة في السوق في  وقت في السوق

الدولية   المعايير  أفضل  لدينا  أن  يضمن  كامل  نظام  توفير 

 لعمالئنا في المستقبل."

 



                                                                                                                                                                                                                       
 

“Undoubtedly, our collaboration with Misr 
Digital Innovation will deliver great 
results,” added Ahmed Hammam, Global 
senior Sales Manager at Masria Digital 
Payments. “We will continue to serve our 
customers with unparalleled services to 
fulfil all their needs and requirements.”  
 
 

MDI aims to pave the way for other banks 
to follow suit in the digitization and 
transformation of the banking ecosystem 
for Egypt, while MDP seeks to empower 
more financial institutions in the region to 
issue payment cards physically or virtually 
to strengthen its position as a market 
leader.  
 
 
-ENDS- 
 

 
About MDI:  
 
 

Misr Digital Innovation is an Egyptian Joint 
Stock Company incorporated in accordance 
with the Egyptian Company law no. 159/1981 
and its amendments, commercial register no. 
147482 issued from Cairo Investment Office, 
is one of Banque Misr Companies, established 
in accordance with the approval of the Central 
bank of Egypt to initiate the first greenfield 
digital bank in Egypt. 
 
 

 
About MDP: 
 
Masria Digital Payments has been at the 
forefront of manufacturing cards for more 
than 35 years, developing the latest 
technologies to lead the electronic 
payments market in Egypt, Africa, and the 
Middle East.  
 
 

همام،   أحمد  في  وأضاف  العالمية  المبيعات  الشركة  مدير 

: "ال شك أن لمدفوعات الرقمية  للبطاقات وحلول االمصرية  

لالبتكار  تعاوننا   مصر  شركة  نتائج  مع  ستحقق  الرقمي 

رائعة". "سنستمر في خدمة عمالئنا بخدمات ال مثيل لها لتلبية 

 جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم."

تهدف شركة مصر لالبتكار الرقمي إلى تمهيد الطريق للبنوك 

المصرفي  النظام  وتحويل  رقمنة  في  لتحذو حذوها  األخرى 

تسعى   بينما  المصرية  لمصر،  وحالشركة    لول للبطاقات 

إلى تمكين المزيد من المؤسسات المالية    لمدفوعات الرقميةا

افتراضيًا  أو  ماديًا  الدفع  بطاقات  إصدار  من  المنطقة  في 

 لتعزيز مكانتها كشركة رائدة في السوق. 

 

 

 (: MDIنبذة عن بنك مصر لالبتكارات الرقمية )

مصر لالبتكار الرقمي هي شركة مساهمة مصرية تم تأسيسها  

الشركات   قانون  سجل    159/1981بموجب  وتعديالته 

 تجاري رقم  

القاهرة هي إحدى    147482 مكتب سجل تجاري استثمار 

البنية األ  لتكون  تأسيسها  تم  بنك مصر  ألول  ساسية  شركات 

 في مصر. Digital Bankمتكامل القمي بنك ر 

 

عن المدفوعات  وحلول    للبطاقات المصرية  الشركة نبذة 

  الرقمية

 



                                                                                                                                                                                                                       
 

لمدفوعات الرقمية  اللبطاقات وحلول  لطالما كانت المصرية   

عاًما حيث قامت    35في طليعة صناعة البطاقات ألكثر من  

بتطوير أحدث التقنيات لقيادة سوق المدفوعات اإللكترونية في  

 مصر وإفريقيا والشرق األوسط.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       
 
 

 


