
 Vapulus المصریة تغیر قواعد اللعبة .. نفتح أبواب تحریر التجارة اإللكترونیة أمام الشركات الصغیرة والمتوسطة

 أول بوابة مجانیة للدفع اإللكتروني في العالم لمساعدة الشركات الصغیرة والمتوسطة

  فابلیس .. توفر العدید من فرص العمل ویخفض نسب البطالة

 

 أعلنت شركة Vapulus المتخصصة في حلول التكنولوجیا المالیة Fin-Tech إطالق أول بوابة مجانیة للدفع اإللكتروني في
 العالم، لتغیر بذلك قواعد اللعبة في سوق الدفع اإللكتروني عالمیا، وبعكس كل بوابات الدفع اإللكتروني حول العالم، ال یتحمل

 عمیل فابیلس رسوم اشتراك شهریة أو رسوم مقابل كل عملیة دفع.

 ویأتي إطالق بوابة فابیلس للدفع اإللكتروني بشكل تجاري، بعد إطالقها تجریبیا لمدة تقارب العام، استطاعت فیها البوابة كسب
 ثقة أكثر من 450 شركة تجاریة ومنصة للتجارة اإللكترونیة في 14 دولة بالشرق األوسط وشمال إفریقیا، وتبدأ الشركة – التي

 تتخذ من مصر مقرًا لها – عملیاتها التجاریة إقلیمیا مستهدفة المنافسة عالمیا خالل 3 سنوات.

 

 وصرح المؤسس الشریك والرئیس التنفیذي لفابلیس عبدالرحمن الشعراوي،  قائال " نموذج تحقیق الربح من فرض رسوم على
 كل عملیة دفع إلكتروني سیموت، وأي شركة تعتمد على هذه الرسوم كمصدر رئیسي للدخل ستخرج من اللعبة، وألننا نستهدف

 المنافسة عالمیا والنمو مستقبًال، قررنا تقدیم خدماتنا مجانا بدون أي رسوم، في خطوة استباقیة لمستقبل الدفع اإللكتروني"

 

 وأضاف "على الرغم من اعتماد بوابات الدفع اإللكتروني العالمیة على فرض رسوم تبلغ 2.9% على كل عملیة دفع، حققت من
 خاللها أرباح بلغت 64 ملیار دوالر خالل 2018،  إال أن مستقبل الدفع اإللكتروني یواجه تحدیات ظهور تقنیات مجانیة مثل
 الدفع باستخدام العمالت المشفرة عن طریق البلوك تشینBlockChain ، وخدمات المقاصة اإللكترونیة التي تقدمها البنوك

 المركزیة، مما یفرض التحول نحو مصادر أخرى لتحقیق الدخل لبوابات الدفع اإللكتروني"

 

 كما أوضح الشعراوي دور نموذج األعمال الجدید في تحریر التجارة اإللكترونیة قائال "تلعب خطوة إلغاء الرسوم دورا محوریا
 في تمكین الشركات الصغیرة والمتوسطة من دخول أسواق التجارة اإللكترونیة، مما یوفر العدید من فرص العمل ویخفض نسب
 البطالة في الدول ذات االقتصادات الناشئة المستهدفة بعملیاتنا، وهو ما یحقق العدالة االجتماعیة واالقتصادیة ویتماشى مع أهداف

."SDGs األمم المتحدة للتنمیة المستدامة 

 

 وتعمل بوابة الدفع اإللكتروني كوسیط بین المتاجر ومنصات التجارة اإللكترونیة وبین العمالء، حیث تتیح للعمیل سداد قیمة
 مشتریاته للتاجر باستخدام البطاقات اإللكترونیة والمحافظ الذكیة والحسابات البنكیة بأمان تام، وكانت فابیلس – وعلى مدار 3

 سنوات منذ تأسیسها – قد طورت حلوًال للدفع اإللكتروني لتحقق للتاجر والمستهلك تجربة متمیزة فائقة السهولة في تنفیذ
 مدفوعاتهم اإللكترونیة داخل المتجر أو تطبیق الهاتف الذكي والموقع اإللكتروني.

 


