
  

 

 
        التخارج من شركة الفنتك اإلقلیمیة الناشئة مع تحقیق عوائد استعادت أضعاف القیمة الكاملة لصندوق  "أیه 15"

  أعلنت "أیه 15" عن صفقة بیع ناجحة لـ 76% من شركة "تي-باي" لشركة "هیلیوس إنفستمنت بارتنرز"

 "تي-باي" تحّقق نموا سنویاً بنسبة 64٪ متفّوقة على النمو السنوي العالمي للقطاع والبالغ %23

 

 القاهرة، مصر
 ٧ ١ سبتمبر، ٢٠١٨

 

بنجاح أتّم أنه الیوم له، مقرًا كایمان جزر من یتخذ الذي الرائد التقني االستثمار صندوق وهو ،(A15) "15 "أیه                     أعلنت
قطاع في تعمل والتي للصندوق المملوكة "تي-باي" TPAY Mobile FZ-LLC شركة أسهم من ٪76                بیع
في الرائدة الخاصة االستثمار شركة إلى وذلك المتحدة، العربیة اإلمارات في مقّرها ویقع (الفنتك) المالیة                 التكنولوجیا
عبر المباشرة الفوترة خدمة موفر هي "تي-باي" شركة أن یذكر ("هیلیوس"). بارتنرز" انفستمنت "هیلیوس                إفریقیا،
األوسط الشرق منطقة في نموًا األسرع (’Direct Carrier Billing – ‘DCB) المحمولة الهواتف خدمات                موفري

 وشمال إفریقیا.

أحد عن ینتج وأفریقیا األوسط الشرق في صندوق أول الصفقة، هذه إتمام عقب "15 "أیه صندوق أصبح                   وقد
"تي-باي". شركة وهي خاصة، والفینتك عامة التكنولوجیا قطاع في (Dragon) "دراجون" تعتبر شركة               استثماراته
"تي-بي" أعادت الصفقة، هذه خالل ومن منه. التخارج عند للصندوق الكاملة القیمة یعید استثمار هو                 و"الدراجون"
التكنولوجیا في االستثمار مجال في نادرًا حدثًا یعتبر الذي األمر لمستثمریه، أیه-15" " لصندوق الكاملة القیمة                  أضعاف

 العالمیة واألول من نوعه في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا.

 

 

 

إحدى "أطلب"، شركة من تخارجه بعد سنوات ثالث خالل في "15 أیه " لصندوق الرئیسي الثاني التخارج هو                    وهذا
كما إنترنت". "روكیت شركة إلى بیعها تّم والتي اإلنترنت، عبر الطعام وتوصیل طلب في الرائدة اإلقلیمیة                  الشركات
الكاملة القیمة یعید الذي إفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األول التخارج "تي-باي" أسهم بیع صفقة                  تعّد

 للصندوق عند التخارج منه وینتج عنه "دراجون".



  

 

 
التنفیذي والفریق "15 "أیه فریق سیواصل بارتنرز"، إنفستمنت "هیلیوس قبل من االستحواذ عملیة إتمام وبعد                 هذا
24 بنسبة سیحتفظون أنهم علمًا الجدد، المالكین بتوجیهات مسترشدین وتنفیذها، "تي-باي" نمو استراتیجیة قیادة               الحالي

 ٪ من الشركة.

في إطالقها یتّم المحمولة الهواتف بواسطة للدفع مفتوحة منصة أول كانت وقد 2014 عام في "تي-باي"                  أسّست
Direct) المحمولة الهواتف مشغلي عبر المباشرة الفوترة سوق من حصة أكبر على حالیًا الشركة وتستحوذ                 المنطقة.
ملیون 673 مجموعه لـما الخدمة هذه تتوفر إذ بلدًا، 16 في %80 تبلغ والتي (Operator Billing – DOB                  
قدره مرّكب سنوي نمو بمعدل "تي-باي" بواسطة الرقمي المحتوى في النشطة االشتراكات عدد نمى وقد                 مستخدم.
33 مع شراكاتها خالل ومن إطالقها. منذ ناجحة معاملة ملیون 622 الشركة أنجزت وقد .2015 عام منذ %149                  
سنوي بمعدل "تي-باي" أنجزتها التي الناجحة التعامالت عدد نمى المحمولة، االهواتف تشغیل في الرائدة الشركات                 من
على هاّمین العبین مع استراتیجیة شراكات تؤّسس أن الشركة استطاعت وقد انطالقتها. منذ %1,081 بلغ                 مرّكب
و" CrossFire"و NetDragonو "Wargaming"و "GooglePlay" أمثال والعالمي اإلقلیمي         المستویین
فضًال دبي قنوات وشبكة لإلعالم وأبوظبي فلیكس" "و"آي سي" بي و"إم "Opensouq"و OLX"و "Gameloft              

 عن شركات أخرى.

قدره با مرك سنویًا نموًا المحمولة الهواتف خدمات موفري عبر المباشرة للفوترة العالمي القطاع یحّقق أن ویتوّقع                  هذا
ریسیرتش". "جونیبر أصدرته السوق لبحوث تقریر ألحدث وفقًا وذلك و2022، 2018 عام بین ما الفترة في %23                 
و162 %64 بلغ واإلهالك والضرائب الفوائد قبل اإلیرادات وفي اإلیرادات إجمالي في سنویًا نموًا "تي-باي"                حّققت

 % على التوالي متفّوقة على نمو القطاع السنوي بقدر كبیر.

هذا على وفریقها سالمة سحر التنفیذیة الرئیسة أهنئ أن "أوّد :"15 "أیه إدارة مجلس رئیس بشارة، كریم                   صّرح
الجدد بشركائنا أرّحب أن أوّد كما ’تي-باي‘. لـ بالنسبة وكذلك الناشئة الشركات قطاع في الهام التاریخي                  اإلنجاز
"تي-باي‘ أصبحت لقد للمنطقة. بالنسبة مسبوق وغیر رائدًا حدثًا یعتبر صندوقنا في ’دراجون‘ تكوین إن                 "هیلیوس".
الشركات إدارة في ‘15 ’أیه تعتمده الذي المتفّرد األسلوب بفضل التخارج عند الصندوق قیمة كامل تعید شركة                   أّول
ویدفع المعرفة في ویتشارك عینیه نصب النجاح یضع فریق نتاج هو ’تي-باي‘ حققته الذي الهام واإلنجاز لها.                   التابعة
لسوق األساسیة المقّومات إن التابعة. الشركات مستوى على وأیضًا الصندوق مستوى على النتائج ویقّدم األعمال                 عجلة
مؤّهل شریك بوجود أنه راسخ اعتقاد لدینا ونحن جدًا واعدة تعتبر المحمولة الهواتف مشّغلي عبر المباشرة                  الفوترة
سحر مع عملنا لمواصلة أتطّلع إنني إمكانّیاتها. أقصى بلوغ من ُیَمّكنها موقعًا ’تي-باي‘ ستتبّوأ ’هیلیوس‘، مثل                  ومتمّرس

 وفریقها االستثنائي وكذلك مع ’هیلیوس‘ لالرتقاء بشركة ’تي-باي‘ إلى المستوى التالي من النمو حول العالم."

من المستوى هذا ’تي-باي‘ حقّقت لنا، تابعة شركة "باعتبارها :"15 "أیه في التنفیذي الرئیس أنطاكي، فادي                  وأضاف
نقّدمها التي القّیمة النتائج أساسیات ومن الفرید. التشغیلي وأسلوبها المتمّیزة ’أیه15‘ بقدرات مدعومة الكبیر                النمو
الدعم تقّدم الصندوق تدیر التي ففرقنا التمویل. مجرد من أكثر توفیر هو التكنولوجیا، في تستثمر شركة                  باعتبارنا



  

 

 
والمالي القانوني المجال مثل التابعة، شركاتنا في الرئیسیة النشاطات كافة في الممارسات ألفضل وتؤّسس                االستراتیجي
لمحفظتنا التابعة للشركات إنطالق منّصة بمثابة وشبكتنا اإلقلیمیة مكاتبنا وتعتبر والنمو. البشریة والموارد               والعملیات
الشركات نجاح معدالت یضاعف ال نتبعه الذي األسلوب أن على واضح دلیل ولدینا ’تي-باي‘. لـ بالنسبة الحال هو                    كما
لدى إحساس خلق المؤسسیة ثقافتنا مكّونات أهم ومن ’تي-باي‘. مثل ممّیزة شركات ینشئ بل فحسب، لمحفظتنا                  التابعة
تمویلها نتوّلى شركة كل في وذلك الشركة، مصلحة من مصلحتهم وأن المؤسسة في شركاء أیًضا بأنهم                  موظفینا
أسهًما الموظفین منح خطط خالل من نجاحاتنا یشاركوننا وهم نجاحنا في مستثمرون الواقع في فالموظفون                 وتشغیلها.
النمو لقیادة مؤهلة ’تي-باي‘ أن واثق أنا الكبیرة. ’تي-باي‘ إنجازات في محوریًا دورًا المنهج هذا لعب وقد شركاتنا.                    في
في المحمولة الهواتف بواسطة الدفع قطاع في المحمولة الهواتف مشغلي عبر المباشرة الفوترة قطاع في                 المستقبلي

 منطقة الشرق األوسط وإفریقیا."

وإدارة ‘15 ’أیه أّسست "لقد بارتنرز": إنفستمنت "هیلیوس في المشارك والشریك س المؤسِّ سویوي، باباتندي                صرح
والعالم، إفریقیا في للنمو كبیرة بمساحة وتتمّیز بالربحیة تّتسم المحمولة الهواتف بواسطة للدفع ممتازة منّصة                 ’تي-باي‘

 نظرًا إلمكانیة مالءمتها مع مجموعة واسعة من أنواع المدفوعات وسهولة استخدامها."

الجودة عالیة خدمة ویقّدم فئتها في األفضل هي تقنیات من یستفید ’تي-باي‘ تعتمده الذي األعمال نموذج "إن قائًال:                    وتابع
والذین العالم حول رئیسیین وسلع خدمات بائعي مع استراتیجیة شراكات تأسیس على الشركة قدرة أن كما                  للشركاء.
مهارة وعلى الشركة تقّدمها التي الحلول جودة على تبرهن وإفریقیا، األوسط الشرق منطقة لدخول وسیلة عن                  یبحثون
مع للعمل نتطّلع إننا إفریقیا. في المدفوعات حلول في لالستثمار ’هیلیوس‘ لمنّصة مثیرة إضافة هذه اإلداري.                  فریقها

 الفریق اإلداري لكي نصل إلى المرحلة التالیة من االبتكار والنمو في الشركة."

حول المستخدمین إنفاق من أمیركي دوالر ملیار 26 المحمولة الهواتف مشغلي بواسطة المباشرة الفوترة تدّر أن                  یتوّقع
لدراسة وفقًا ،2022 عام بحلول أمیركي دوالر ملیار 59 إلى القطاع هذا ینمو أن یتوّقع كما ،2018 عام خالل                     العالم

  أجرتها "جنبیر ریسیرتش"، لیحّقق بذلك نموًا سنویًا مركب یصل إلى %23.

األوسط الشرق منطقة في البالغین من %86 حوالي فإن ،(Wamda) وومضة (Payfort ) لبیفورت ووفقًا                 هذا
المباشرة والفوترة المحمولة الهواتف بواسطة الدفع خدمات تصبح وعلیه مصرفیة، حسابات یملكون ال إفریقیا                وشمال
اإلنترنت. عبر والملموسة الرقمیة والبضائع المنتجات لشراء األساسیة االحتیاجات من المحمولة الهواتف مشغلي               عبر
السنوات خالل المناطق جمیع بین الذكیة للهواتف نمو أسرع ثاني إفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة تشهد أن                   ویتوقع
"ذا عن الصادر التقریر بحسب ،2020 عام بحلول %65 إلى الذكیة الهواتف استخدام معدل سیرفع مما القادمة                   القلیلة

.GSMA "غلوبال سیستم فور موبایل كومیونیكیشنز أسوسیشن 

من التالي الفصل هذا في للمشاركة متشّوقة "أنا "تي-باي": في التنفیذیة والرئیسة المشاِركة سة المؤسِّ سالمة، سحر                  قالت
حقیقیة إضافیة قیمة سیقّدم حیث والمتمّرس، النشط فریقه بواسطة جدیدة طاقة سیضّخ ’هیلیوس‘ ففریق ’تي-باي‘.                 نمو



  

 

 
مضاعفة نحو ثابتة بخطى نسیر أننا كما ’تي-باي‘. لـ االستراتیجیة النمو خطط من سٌتسّرع الشراكة وهذه                  للشركة.
إلى بها لالرتقاء ونتطّلع أسّسناها التي بالشركة جدًا فخورون وأنا فریقي .2019 عام خالل آلخر عام من                   إیراداتنا

 مستویات أعلى مع شركائنا الجدد وكذلك مواصلة إرساء معاییر جدیدة للقطاع في المنطقة."

إفریقیا على التركیز مع جدیدة أسواق نحو التوسع أجل من "هیلیوس" مع الشراكة هذه من االستفادة "تي-باي"                   تنوي
المحمولة الهواتف خدمات موفري عبر المباشرة الفوترة الستخدام جدیدة قطاعات في تواجدها توسعة وكذلك                وآسیا

 وكذلك تقدیم شركاء جدد في السوق.

سنوّیة وإیرادات %30 قدره آلخر عام من نموًا "15 "أیه صندوق یحّقق التكنولوجیا، قطاع في رائد مستثمر                   بصفته
مكتبًا 17 خالل من سوقًا 20 في تعمل والتي لمحفظته التابعة شركة 17 الـ خالل من أمیركي دوالر ملیون 158                      تبلغ
التكنولوجیا على المرتكزة الشركات وفي المؤثّرة التكنولوجیا في االستثمار في "15 "أیه وستستمّر موظف.                و1000
والتجارة المالیة التكنولوجیا مجال في أقوى متخصصة أسواق بتأسیس اهتمامها ستواصل كما الشركات، تلك                وإنشاء

 اإللكترونیة والبرمجیات كخدمة Saas والوسائط مع التطّلع لطرح أسهمها لالكتتاب العام في المستقبل.

 للمزید من المعلومات الرجاء اإلتصال بـ :
 

 مي یسري
Mai.yousery@publicistinc.com 

01016994491 
 

 ماجد على
Maged.Ali@publicistinc.com 

01023331586 
 

 تعلیق على الصورة:

 (من الیمین إلى الیسار) – كریم بشارة، رئیس مجلس اإلدارة في "إیه 15" ومؤّسس مشارك لشركة أكسلیرو كابیتال،
 سحر سالمة، الرئیسة التنفیذیة لشركة "تي-باي"، خالد بشارة، المؤسس المشارك لشركة أكسلیرو كابیتال التي أطلقت

 صندوق االستثمار "إیه 15"، وفادي أنطاكي، الرئیس التنفیذي لـ "إیه 15".
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