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ما ال��دور ال��ذى تقوم به »ت��ى ب��اى موبايل« 
»ال��ف��ن��ت��ك«  ال����ذى تلعبه  وال������دور  خ��ص��وص��ا 
عموما فى توصيل الخدمات المالية للفئات 
ال��م��ح��روم��ة م��ن خ��دم��ات ال��ب��ن��وك وبطاقات 

االئتمان؟ وما تقييمك ألهمية »الفنتك«؟
التقنيات التى تقدمها الشركة اليوم لتوفير خدمات 
ولتجار  المحمولة  الهواتف  عبر  اإللكترونية  ال��دف��ع 
أعمال  نماذج  تطوير  فى  تسهم  اإللكترونية  المنصات 
المالية على مستوى  الخدمات  انتشار  وتعزيز  جديدة 
األف��راد  من  الماليين  اليوم  فهناك  وال��ق��ارة.  المنطقة 
المحرومين من الخدمات المالية من خالل القطاعات 
التقليدية مثل القطاع المصرفى جراء أنهم ال يملكون 
حسابات بنكية أو بطاقات ائتمان، حيث تظهر األرقام 
األشخاص  نحو %50 من  أن  العالمى  الصعيد  على 
البالغين ال يمتلكون حسابا بنكيا، كما ال يمتلكون القدرة 
على الوصول إلى الخدمات المالية، ويعدون »مستبعدين 
ماليا« فى المجتمع، ولكن معظم هؤالء يمتلكون هاتفا 

محموال. 
وهذا هو الوضع أيضا فى مصر والشرق األوسط 
يوجد  مثال،  اإلفريقية  القارة  ففى  اإلفريقية،  والقارة 
أكثر من %80 من البالغين الذين ال يملكون حسابات 
إلى  الوصول  ائتمان وال يستطيعون  أو بطاقات  بنكية 
الخدمات المالية، ولكنهم يملكون هواتف محمولة. وفى 
السكان  من  يملك 67%  ال  األوس��ط  الشرق  منطقة 
الوصول  حسابات مصرفية و%93 منهم يستطيعون 

إلى الخدمات المالية عبر هواتفهم المحمولة. 
ح��ال��ي��ا وم���ن خ���الل »ت���ى ب���اى م��وب��اي��ل« وش��رك��ات 
»الفنتك«العاملة فى هذا القطاع تستطيع تقديم خدمات 
التقنيات المالية للذين يتسوقون عبر االنترنت لمواجهة 
الوصول  من  تمكن  حلول  تقديم  من خالل  التحديات 
إلى المزيد من طالبى الخدمة المالية وتوصيلها إلى 
المجتمعات األقل حظا أو إلى الفئات العمرية المختلفة 

فى مصر والقارة اإلفريقية.

ُح.. أنه ال يمكن التقليل من أهمية وصول شرائح  أوِضّ
أكبر من المجتمع إلى الخدمات المالية والحصول عليها، 
حيث إنه جزء ال يتجزأ من التنمية االقتصادية الشاملة 
والمستدامة، ويعد وضعا مطروحا فى معظم المنتديات 
االقتصادية والمالية على مستوى العالم، بما فى ذلك 
البنك الدولى، مع تمكين شراء الخدمات والمستلزمات 
عبر التسوق االلكترونى مجتمعة مع الدفع االلكترونى 
الذى نقدمه عبر المحمول أصبح الوصول إلى شرائح 

من المجتمع أكثر سهولة. 
وقد أدركت الحكومة المصرية ذلك مبكرا وسعت منذ 
عام 2017 إلى توصيل الخدمات المالية للمحرومين 
منها من خالل خطة ثالثية تهدف إلى دعم توصيلها 
لمن ال يملكون حسابات فى البنوك والذين ال يستطيعون 

الوصول إلى بعض الخدمات المالية المحدودة فقط. 
وفى هذا الصدد.. أشير إلى أن البنك الدولى ذكر أن 
ر  مصر تمتلك القدرة إلضافة عدد كبير من األفراد يقِدّ
بنحو 44 مليون شخص وصلوا للسن القانونية، إلى قطاع 
الخدمات المالية الرسمى. وتمكين وصول عدد أكبر من 
األف��راد إلى الخدمات المالية التى لم تكن متاحة لهم 

سابقا، ما يساعدهم على تحسين مستواهم المعيشى.
وقد وضعت مصر عدة خطط فى هذا السياق، حيث 
اتخذ البنك المركزى المصرى فى مارس 2020 خطوة 
مهمة وجريئة، حيث أصدر توجيها للبنوك كافة بتأسيس 
الخدمات  لتوصيل  وتنفيذ خطط  لوضع  خاص  قسم 

المالية للفئات التى لم تصلها بعد.
وهنا يأتى دور »تى باى موبايل« مكمال لهذه الجهود 
ولكن على صعيد التسوق من موفرى التجارة اإللكترونية.
ما حجم القطاع الذى تعمل فيه »تى باى 
موبايل« عالميا وإقليميا وأين موقعها داخله؟

التوجه اآلن عالميا هو نحو أنظمة الدفع اإللكترونية 
ألنها تتيح العديد من المزايا مثل سهولة الوصول إلى 
المدخرات الشخصية، وتسهيل وتسريع عملية الشراء 
سواء من المتاجر اإللكترونية أو من المحال العادية، مع 

الوضع فى االعتبار أن الشركة توفر خدمة الشراء فى 
المتاجر اإللكترونية، وهذا يفسر أن جميع الدراسات 
العالمية تضع قطاع »الفنتك« ضمن أسرع القطاعات 
نموا، حيث نشرت دراسة فى إبريل الماضى أن القطاع 
بشكل عام سينمو بنسبة %11 سنويا من اآلن وحتى 
عام 2030، أى أن حجمه سيتضاعف بنسبة 110% 
حتى عام 2030، ليبلغ نصف تريليون دوالر، وسينمو 
قطاع »الفنتك« بوتيرة ثالث مرات أسرع من وتيرة نمو 
القطاع المصرفى العالمى األشمل بحسب دراسة لبنك 

»يو بى إس«.
 ويعد مجال الدفع من خالل المحمول جزءا فرعيا 
مهما من قطاع »الفنتك«، حيث يقدم فرصا هائلة خاصة 
فى المنطقتين العربية واإلفريقية، وهى فرص نابعة من 

الحاجة الملحة لمثل هذه الحلول. 
المحمول  خ��الل  من  الدفع  ينمو  أن  المتوقع  وم��ن 
بمعدل %59 ليبلغ حجمه 28 مليار دوالر عالميا فى 
عام 2023 بالمقارنة مع سنة 2020، وأن يستخدمه 
1.5 مليار شخص فى العالم فى ذلك العام، ما يعادل 
%39 من حملة الهواتف الذكية، وبنمو %52. فيما 
فى منطقة الشرق األوسط فمن المتوقع أن ينمو حجم 
القطاع بمعدل %30 بين سنتى 2020 و2023 ليصل 
إلى 885 مليون دوالر، وأن يرتفع عدد المستخدمين 
بنسبة %58 ليصلوا إلى 50 مليون مستخدم. وتعد 
إفريقيا قصة إضافية للنمو الهائل، حيث من المتوقع 
من  بأكثر  نفسها  الفترة  ف��ى  القطاع  حجم  ينمو  أن 
%84 ليصل إلى 985 مليون دوالر، وأن يرتفع حجم 
المستخدمين بمعدل %60 إلى 128 مليون مستخدم. 
على جانب »تى باى موبايل« فقد استطاعت أن تحقق 
بمراحل من  واإلقليمية  العالمية  المعدالت  يفوق  نموا 
خالل نمو للعمليات سجل %70 والدخل %65 سنويا، 
ما يؤكد الرؤية المبكرة لالتجاهات العالمية السائدة ما 
حفز على تأسيس أول شركة للدفع عبر المحمول فى 
وفى  اإللكترونية،  المشتريات  أثمان  لتسديد  المنطقة 

مصر لديها فرصة إلضافة 44 مليون مواطن 
ملظلة الخدمات املالية بشهادة البنك الدوىل

يحرره: جمال فاضل

سحر سالمة الرئيس التنفيذى لـ»تى باى موبايل« لـ»االقتصادى«:
سنة واح��دة جذبت إلى منصتها أكثر من 27 شركة 
ستمائة  ونحو  المنطقة  فى  محمولة  هواتف  تشغيل 
ألف مستخدم، فى اتجاه أن تصبح منصة المدفوعات 
الرقمية الرائدة فى منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، 
ما يضمن تجربة هى األكثر تميزا للمستخدمين وتقدم 
خدمات مبتكرة لشركاء األعمال سواء من التجار عبر 
مطورى  أو  اإللكترونية،  التجارة  منصات  »اإلنترنت«، 

التقنيات والبنوك ومشغلى الهواتف المحمولة.
دخ��ل��ت »ت���ى ب���اى م��وب��اي��ل« ف��ى ش��راك��ات 
ومصرية  وإقليمية  عالمية  مؤسسات  م��ع 
م���رم���وق���ة.. ه���ل ج��م��ي��ع��ه��ا ت���ق���دم خ��دم��ات 
»الفوترة« عبر الهواتف المتحركة وهل سبق 
ط��رح تطبيقات مع شركات متخصصة فى 
خدمات الدفع اإللكترونى عموما فى مصر 

أو اإلمارات أو السعودية؟
تعمل الشركة حاليا فى أكثر من 24 دولة بمنطقة 
الشرق األوسط وعموم إفريقيا، وتقدم مجموعة من 
المنتجات والحلول المالية متاحة لكل من يملك رقم 
هاتف محمول وبعد إجراء عملية دفع مشترياته من 
المحمول، ولديها شراكات عديدة مشابهة لشراكتها مع 
»فودافون مصر« التى أعلنتها مؤخرا، و»جوجل بالى«، 
ومنصات  تجارية  ومؤسسات  تجارية  عالمات  وم��ع 
استهالكية تستطيع الوصول من خالل حلولها إلى أكثر 
تبيع  وأن  المنطقة،  فى هذه  مليون مشتٍر  من 580 
سلعها وخدماتها ومحتواها الرقمى وتحصيل أثمانها 
عن طريق رقم الهاتف المحمول من خالل ثالثة أشكال 

دفع هى:
- الدفع عن طريق مشغلى الهواتف المحمولة.

- الدفع عن طريق النقود اإللكترونية.
- المحفظة اإللكترونية فى الهاتف المحمول. 

وتمتلك »تى باى موبايل« حاليا أكثر من 360 موقع 
للتجارة اإللكترونية تعمل معها ويستطيع المستهلكون 
الدفع  عمليات  وإتمام  والشراء  البيع  عمليات  إج��راء 
بين األط��راف، حيث تعمل حاليا مع أكثر من 54 من 
مشغلى الهواتف المحمولة والمحافظ اإللكترونية وأكثر 
من 24.5 مليون مستخدم يولدون أكثر من 50 مليون 
عملية دفع إلكترونى عبر منصتها يوميا، وقد أجرت 
المنصة أكثر من مليار وثالثمائة مليون عملية دفع حتى 
اآلن. وتعمل مع معظم مشغلى الهواتف المحمولة فى 
المنطقة مثل: فودافون مصر، إس تى سى، بتلكو، ودو، 
اتصاالت، أوري��دو، أمنية، زين، موبايلى، إنترسويتش، 
جازى، أورنج، تونس تليكوم، كما تضم القائمة التجار 

موفرى التطبيقات اإللكترونية.
وجود مساهمين دوليين فى هيكل ملكية 
ال��ش��رك��ة ب��ن��ظ��ام رأس ال��م��ال ال��م��خ��اط��ر أو 
الضوء  إلقاء  يمكن  هل  الخاصة..  الملكية 
دورات  وحجم  وع��دد  التأسيس  ت��اري��خ  على 
التمويل سواء من خالل صناديق أو شركات 

دولية؟ 
قصة التميز ولدت من بدايات بسيطة وبرأس مال 
نوعه مختلف، كان رأس المال الفكرة والرؤية، وتبنى 
فريق العمل التنفيذ والسعى لتحقيقها، والدعم الذى 
تلقيته شخصيا لفكرتى من شركة »أو تى فينتشرز«. 
وكان الدعم المعنوى كبيرا ورأس المال األولى صغيرا، 
كما يحدث فى مثل هذه الحاالت. وقد انطلقت »تى 
باى« منذ ذلك الحين لتصبح أول شركة وأكبر شركة 
المحمولة  الهواتف  مشغلى  عبر  للفوترة  نوعها  من 
فى المنطقة العربية، وجذبت الخدمات التى تقدمها 
العديد من الشركات والمنصات اإللكترونية والعالمات 
التجارية العالمية والمحلية مثل: آى تيونز، جوجل بالى، 
ه��واوى، يونيتى، إم بى سى، شاهد، أنغامى، ومعظم 
شركات الهواتف المحمولة فى الدول التى تتاح فيها 
مؤخرا شراكة  أعلنا  وقد  موبايل«.  باى  »تى  خدمات 

جديدة مع شركة »هواوى« لمساعدة مطورى تطبيقات 
الهواتف الذكية فى منطقة الشرق األوسط وإفريقيا.

المستثمرين  أن��ظ��ار  الشركة  أع��م��ال  لفتت  وق��د 
العالميين وتم بيع حصة كبيرة من الشركة بعد أربع 
سنوات من إطالقها فى صفقة للملكية الخاصة كانت 
األولى من نوعها فى المنطقة إلى المستثمر العالمى 
صندوق  أصبح  حيث  بارتنرز«،  إنفستمنت  »هيليوس 
أول صندوق  باى«،  ل�»تى  المالك األساسى  »إيه 15« 
فى المنطقة العربية ينتج عن أحد استثماراته شركة 
تعد »دراجون« فى قطاع التكنولوجيا عامة و«الفنتك« 
خاصة، وهى شركة »تى باى«. و«الدراجون« هو استثمار 
يعيد القيمة الكاملة للصندوق من خالل صفقة واحدة 
أعادت  الصفقة،  ومن خالل هذه  منه.  التخارج  عند 
»تى باى« أضعاف القيمة الكاملة لصندوق »إيه 15« 
لمستثمريه، ما يعد حدثا ن��ادرا فى مجال االستثمار 
فى التكنولوجيا العالمية واألول من نوعه فى المنطقة 
العربية، وقد واصل فريق »إيه 15« والفريق التنفيذى 
موبايل«  باى  »تى  نمو  استراتيجية  قيادة  التأسيسى 
وتنفيذها بعد إتمام عملية االستحواذ، حيث يحتفظون 
بتوجيهات  مسترشدين  ال��ش��رك��ة،  م��ن   24٪ بنسبة 

المالكين الجدد.
ما موقف التوسعات االستثمارية للشركة 

قبل وفى ظل كورونا؟
سَرّعت  جديدة  طاقة  »هيليوس«  فريق  ضخ  لقد 
باى  »ت��ى  وضعتها  التى  االستراتيجية  النمو  خطط 
موبايل« التى تملك خططا للتوسع فى إفريقيا وبقية دول 
الشرق األوسط، وبدأنا بتحقيق هذه الرؤية قبل جائحة 
كورونا من خالل النمو الذاتى أو عن طريق االستحواذ. 
ومن هنا جاءت صفقة االستحواذ األخيرة على »باى 
غورو«، وقد جاءت صفقة االستحواذ الكامل على أسهم 
»باى غورو«، وهى أحد أهم موفرى خدمات الدفع فى 
منطقة الشرق األوسط، لتوسع من مجموعة منتجات 
الدفع البديلة والتقنيات المالية التى تقدمها الشركة، 

كما ستسهم فى نمو الشركة فى مناطق جديدة وفى 
توسعة أعمالها.

ه��ل ه��ن��اك سعى أو ت��ف��اوض ب��ش��أن دورة 
تمويل لتوسعات شركتكم وهل ضمن السعى 
أو التفاوض صناديق رأس مال مخاطر تعمل 

فى السوق المصرى؟ 
ولديها  م��وارده��ا،  خ��الل  من  الشركة  تعمل  حاليا 
خطط طموحة للمزيد من النمو والتوسع حول العالم، 
وتسعى للحصول على المزيد من االستثمارات سواء 
كانت من مستثمرين من القطاع الخاص أو من صناديق 
االستثمارات العامة. وحاليا تجرى محادثات مع عدد 
من المستثمرين الجدد لضمهم إلى قائمة مستثمريها 

الذين سيرافقونها فى المرحلة الجديدة من نموها.
ُي��ت��داول أن ش��رك��ات »ال��ف��ن��ت��ك« ت��ول��د فى 
أس����واق ع��رب��ي��ة وت��ذه��ب ل��ل��س��وق اإلم���ارات���ى 

لتزدهر.. فما تفسيرك؟ 
كانت دبى من أوائل المدن العربية التى استشرفت 
الرقمى  يتعلق باالقتصاد  المستقبل وأع��دت له فيما 
واقتصاد المعرفة، منذ أكثر من عشرين سنة عندما 
وعد الشيخ محمد بن راشد فى عام 1999 المشاركين 
فى مؤتمر ومعرض جيتكس بإنشاء مدينة مخصصة 
من  مجموعة  دب��ى  أع��دت  وق��د  الرقمى.  لالقتصاد 
العناصر لتستطيع أن تحضن هذا المستقبل، ويستمر 
هذا النهج اليوم حيث أعلنت اإلم��ارات فى تشكيلتها 
الوزارية األخيرة استحداث وزارات تدعم هذه الرؤية 
المستقبلية، فى ملفات: الذكاء االصطناعى، االقتصاد 
األعمال،  ري��ادة  بعد،  عن  العمل  تطبيقات  الرقمى، 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الصناعة، التكنولوجيا 
جهاز  استحدثت  كما  الحكومى،  التطوير  المتقدمة، 
األمن السيبرانى، بما يدلل على أن التوجه ليس مجرد 
الرؤيةا  لدعم  متكاملة  منظومة  بل  »الفنتك«  قطاع 

المستقبلية لالقتصاد والمجتمع.

سحر سالمة

  نصف تريليون دوالر حجم »الفنتك« فى 2030

  1.3 مليار عملية دفع نفذتها منصة »تى باى موبايل«

  30% فرص النمو بالمدفوعات عبر المحمول بالشرق األوسط حتى 2023

  مفاوضات مع مستثمرين وصناديق عالمية للمساهمة فى توسيع استثمارات »تى باى موبايل«  المركزى المصرى وجه البنوك لتأسيس إدارة متخصصة لتوفير الخدمات المالية لجميع الفئات

باى  »تى  لشركة  التنفيذى  والرئيس  المؤسس  سالمة  سحر  كشفت 
موبايل« – المالكة للمنصة المفتوحة األولى للمدفوعات الرقمية فى 24 
المركزى المصرى أصدر  البنك  المحمولة – أن  الهواتف  دولة باستخدام 
توجيها للبنوك بتأسيس قسم خاص لديها لوضع وتنفيذ خطط لتوصيل 
الخدمات المالية للفئات التى لم تصلها بعد، وهو توجيه يستثمر ما ذكره 
شخص  مليون   44 نحو  إلضافة  القدرة  تمتلك  مصر  بأن  الدولى  البنك 

وصلوا للسن القانونية إلى قطاع الخدمات المالية الرسمى.
الدفع من خالل المحمول بمنطقة الشرق  وقالت سحر سالمة إن سوق 
األوسط يتوقع أن ينمو خالل السنوات 2020-  2023 بمعدل 30% ليصل 
إلى   %58 بنسبة  المستخدمين  عدد  يرتفع  وأن  دوالر،  مليون   885 إلى 

50 مليونا..
وتفاصيل أخرى فى حوار إلى »االقتصادى«.


