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ي مص 
 
ي وباي موب تعزز نمو تجار التجزئة ف اكة تاب 

 شر

ي مص        · 
ونية وداخل المتاجر ف  ي للتجارة اإللكتر  بوابة باي موب تدعم خدمات تاب 

ي ألكتر من      ·  ي مص  120,000سيتوفر حل دفع تاب 
 تاجر تابع لباي موب ف 

اكة التجار لزيادة متوسط قيمة الطلبات ومعدل التحويل واألداء بشكل عامستدعم هذه        ·   الشر
  

 القاهرة، مص 
 2022سبتمب    27
  

ق األوسط، وباي موب، الميش الرائد للمدفوعات متعددة   ي الشر
، تطبيق المدفوعات والتسوق الرائد ف  ي أعلن كل من تطبيق تاب 

ق األوسط وشمال أفري ي منطقة الشر
ي مص، عن طريق تمكي    القنوات ف 

اكتهما لتعزيز نمو تجار التجزئة ف  قيا وباكستان، عن شر
ي   ي تقدمها تاب 

كات المتواجدة عت  شبكة باي موب من االستفادة من حلول الدفع عىل أرب  ع دفعات بدون فوائد ورسوم التر الشر
اكة، يقدم كال التطبيقي   حل ميش ومرن ق " عت  بوابة باي موب. من خالل هذه الشر

ً
اء اآلن والدفع الحقا ائم عىل نموذج "الشر

نت.   لتجار التجزئة سواء داخل المتجر أو عت  اإلنتر
  

 يمنح العديد من المزايا للتجار، ويقدم 
ً
 متكامال

ً
ي مجال التكنولوجيا المالية، مناخا

كتان إقليميتان رائدتان ف  اكة بي   شر وتوفر الشر
ويعزز  يدعم  مما  للعمالء،  استثنائية  التجارة    تجارب  تصل  أن  المتوقع  ومن  مص.  ي 

ف  المزدهر  ونية  اإللكتر التجارة  مشهد 
تها بسبب ارتفاع نسبة التعامالت الرقمية خالل جائحة   ي تسارعت وتت 

ق األوسط وشمال أفريقيا، التر ي منطقة الشر
ونية ف  اإللكتر

 عن السياسات الحكومية الداعمة، إىل 
ً
وس كورونا المستجد، فضال  . 2023والر أمريكي بحلول نهاية عام مليار د 48فت 

  
ي توفر لهم الحرية والمرونة  

ايد إقبال المستهلكي   اليوم عىل الحلول التر ي مص: "يتر  كة تاب 
وقال أحمد خليل، المدير العام لشر

ي تتيح لهم تقديم الحلول 
ياتهم. ويحتاج تجار التجزئة إىل البنية التحتية التكنولوجية التر السهلة والمرنة    المالية إلتمام مشتر

اكتنا مع باي موب التكنولوجيا الخاصة  اء، بدون فوائد أو رسوم. تتيح شر ي تضمن الحرية المالية الفورية عند إتمام عملية الشر
التر

ي مص".  120,000بنا بصورة فورية عت  شبكة تضم أكتر من 
 تاجر تجزئة ف 

  
التنفيذي لتطوير األعمال  ي باي موب: "تواصل الوسائل المتنوعة لطرق الدفع    وقال عمر الجّمال، نائب الرئيس 

العالمية ف 
ق األوسط وشمال أفريقيا االرتفاع بشكل شي    ع للغاية. وتقود باي موب   ي منطقة الشر

ي تركز عىل العمالء ف 
الرقمية المبتكرة التر

ي مجال التجارة الرقمية من خالل منحهم إمكانية الوصول إىل طرق ا 
". الطريق لتمكي   التجار ف 

ً
 لدفع األكتر ابتكارا

  
نت، لتوفت  تجربة سداد أفضل،   ي أساسية ألنها تشمل حلول الدفع داخل المتاجر وعت  اإلنتر اكتنا مع تاب 

وأضاف الجّمال: "إن شر
ي مص."

 وزيادة المعامالت، وتوسيع قاعدة عمالء التجار ف 
  



 

أنحاء مص،   ي جميع 
ف  التجار  آالف  ي  تاب  تطبيق  زيادة  ساعد  السعودية، عىل  العربية  والمملكة  المتحدة،  العربية  واإلمارات 

ي المتوسط، وزيادة إجماىلي معدل التحويل بأكتر من  33متوسط قيمة طلباتهم بنسبة أكتر من  
٪ زيادة  40٪، وأكتر من  18٪ ف 

ي عدد العمالء العائدين. مع أكتر من  
ي أكت  تطبيق للمدفوعات تاجر، يعد تطب  6,000مليون مستخدم نشط وأكتر من    2ف  يق تاب 

ق األوسط وشمال إفريقيا.  ي منطقة الشر
 والتسوق ف 

  
ي مص عام  

ي شمال إفريقيا. اليوم،  2015منذ تأسيسها ف 
، قدمت بوابة باي موب أكت  وأشمل عدد من حلول قبول الدفع ف 

ي باي موب أكتر من ثالثي   طري
ي المتجر عت  بوابتها،  تتيح البنية التحتية للمدفوعات متعددة القنوات ف 

نت وف  قة دفع عت  اإلنتر
منظومة   داخل  التجارية  األعمال  ونمو  تطوير  إىل جعل  موب  باي  تهدف  موب.  باي  تطبيق  ومنتج  البيع،  نقاط  وماكينات 

كائها.    االقتصاد الرقمي مسألة بسيطة، وسلسة، ومرنة، إىل جانب توفت  تجربة عمالء رائعة لتجارها، ومنتجات متطورة لشر
  

 –انتىه  –
  

ي   عن تاب 
ي طريقة التسوق والكسب واالدخار للمستخدمي   من خالل إعادة رسم عالقاتهم مع  

ي صنع حرية مالية ف 
ي ف  يساهم تطبيق تاب 

ي خطط اإلنفاق وتحقيق    2أموالهم وطريقة إنفاقهم. يختار أكتر من  
نهم من التحكم ف 

ّ
ي الذي يمك مليون مستخدم تطبيق تاب 

ي لتشي    ع النمو    6,000ستفادة من أموالهم. تستخدم أكتر من  أقىص مستويات اال  ة تقنية تاب  كة صغت 
عالمة تجارية عالمية وشر

إن،   ي 
شر أيكيا،  إم،  أند  إتش  منها  المتاجر،  ي 

وف  نت  اإلنتر عت   مرنة  مدفوعات  تقديم  خالل  من  مخلصي    عمالء  واكتساب 
العربية   المملكة  ي كل من 

ف  ي نشط  تاب  تطبيق  المتحدة، ومص، والكويت، وقد  وبلومينغديلز.  العربية  السعودية، واإلمارات 
 يتجاوز 

ً
.  275حصد تمويًل  مليون دوالر من كبار المستثمرين العالميي   واإلقليميي  

  
 عن باي موب

ق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان، حيث تقدم أحدث   ي الشر
ي مجال تمكي   الخدمات المالية ف 

كة الرائدة ف  باي موب هي الشر
ي المنطقة. وتوفر بوابتها متعددة القنوات أكتر من  

ن أكتر من    30التقنيات المالية للعمالء ف 
ِّ
مك
ُ
تاجر    120,000طريقة دفع، وت

ة والمتوسطة من إدارة أعمالهم وتوسيع نطاقها، وذلك عت  منحهم إمكانية الوصول إىل الخدمات المالية   كات الصغت  من الشر
ي األسو 

ي شمال  غت  المتاحة بسهولة ف 
ي القاهرة، وهي أكت  ميش للمدفوعات ف 

كة باي موب ف  اق الناشئة. يقع المقر الرئيسي لشر
كة   1,100إفريقيا، ويتكون فريقها من   ق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان. أطلقت الشر ي جميع أنحاء منطقة الشر

 ف 
ً
عضوا

ي عام  
ي باكستان ف 

ي عام  2021عملياتها ف 
، وآالن الحاج، ومصطف   ع  2015. تأسست باي موب ف  ي

ىل يد كل من إسالم شوفر
 .  منيسي
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