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 2020 سبتمبر 22

 

 

 

 

 البورصة المصريةالسادة/ إدارة اإلفصاح ب

 

 إدارة اإلفصاح  نائب رئيس الشركات المقيدة ومدير -ستاذة/ هبة الصيرفياأل

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

 

 
 اليوم. القابضة الصادر عن المجموعة المالية هيرميسنتشرف بأن نرفق لسيادتكم البيان 

 

 
 

 وا بقبول وافر التحية والتقدير،وتفضل
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«PayTabs Egypt»  الدفع والتحصيل اإللكتروني مجان  امنظومة تفتح 

 لجميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر أشهر 3لمدة 
 
 

 2020سبتمبر  22القاهرة في 

 

المجموعة المالية هيرميس وهي شركة ناشئة بموجب الشراكة االستراتيجية بين  PayTabs Egyptأعلنت اليوم شركة 

أشهر للعمالء  3منظومة خدمات الدفع والتحصيل اإللكتروني مجانًا لمدة  تركيب وتوفيرعن  ،العالمية PayTabsوشركة 

ها لتقديم وإتاحة حلول الدفع والتحصيل اإللكتروني مجانًا ألطول فترة الحاليين والمحتملين، وهي سابقة تُعد األولى من نوع

 زمنية بأسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 

النشاط االقتصادي خالل األشهر الماضية  تباطؤوتستهدف المبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تجاوز تبعات 

، حيث تشمل المبادرة الجديدة جميع القطاعات واألسواق التجارية التي (19 –فيروس )كوفيد وغيرها من تداعيات انتشار 

. وبموجب هذه ألف جنيه 100تعمل بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمتوسط مبيعات شهرية عبر شبكة اإلنترنت يبلغ 

لى نظم التجارة اإللكترونية لتسريع وتيرة التحول من نظام البيع بالتجزئة في المتاجر إ PayTabs Egyptالمبادرة، تسعى 

الحديثة بالعديد من قطاعات التجزئة في مصر، ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر معارض األزياء وتجزئة 

اإللكترونيات وتوصيل الطلبات إلى المنازل وغيرها. كما تأتي المبادرة بالتزامن مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتقليل 

لى المعامالت النقدية ضمن أجندة التحول الرقمي والشمول المالي في مصر وكذلك في إطار التدابير االحترازية االعتماد ع

 الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا.

     

، أن تبعات انتشار فيروس كورونا الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس فاينانسوفي هذا السياق، أوضح وليد حسونة 

الصغيرة والمتوسطة سواء على صعيد أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا  لها تأثير مضاعف على قطاع المشروعاتكان 

أو غيرها من بلدان العالم. فقد واجهت تلك الشريحة من المشروعات صعوبات خاصة في الحفاظ على مستوى إيراداتها 

إلى تخفيف  PayTabs Egyptعصيبة. وبالتالي تهدف مبادرة ناهيك عن صعوبات التواصل مع العمالء خالل تلك الفترة ال

الضغط عن كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العصب الرئيسي للقطاع الخاص واالقتصاد المصري على نطاق 

في  شركاتوال تأجيل سداد أقساط قروض العمالءواسع، علًما بأن الشركة استلهمت فكرة المبادرة من قرار البنك المركزي ب

      نظًرا للظروف التي يمر بها العالم بأسره خالل المرحلة الراهنة. البنوك

 

أن الشركة على قناعة تامة بأن المبادرات ، PayTabs Egyptوتعليقًا على المبادرة، أشار هاني سليمان مدير عام شركة 

. شهدت تراجع األنشطة التشغيلية منذ انتشار الوباء من هذا النوع سوف توفر دعًما قويًّا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي

وباإلضافة إلى ذلك، فإن الشركة ترى أن المبادرة تدعم التحول السريع من أسلوب البيع التقليدي بمتاجر التجزئة إلى منصات 

وزيادة الطلب على المنتجات  %30بنسبة التجارة اإللكترونية بمصر  عدد منصاتالتجارة اإللكترونية، وذلك في ظل ارتفاع 

 أشهر الماضية.  6خالل الـ الكترونيًا بأربعة أضعاف المعتاد 

 

نهم من 2020ديسمبر  31أكتوبر إلى  1وخالل الفترة من  ، سوف يتمتع التجار المستفيدون بهذه المبادرة بخدمة مجانية تُمك ِّ

ومباشر عبر أحدث منصة للدفع والتحصيل اإللكتروني في مصر. وتوف ِّر تجميع كافة المعامالت النقدية وتنفيذها بشكل سريع 

للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية القبول الفوري للمدفوعات من جانب قاعدة عريضة من  PayTabs Egyptمنصة 

ية وتطبيقات على المواقع اإللكترون «PayTabs»أنظمة وشركات الدفع اإللكتروني؛ حيث تتواجد العالمة التجارية لـ 

المحمول ومواقع التواصل االجتماعي وتطبيقات خدمات الرسائل القصيرة الخاصة بهذه األنظمة والشركات المختصة 

 بالمدفوعات اإللكترونية العالمية.  

 

 –نهاية البيان  –                                                                 
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 PayTabs Egyptعن 
 

 تأسست بموجب الشراكة االستراتيجية بينالرقمية وقد مزودة لحلول الدفع ابتكارية شركة  أفضل PayTabs Egyptتعد 
وحلول المدفوعات الرقمية والحاصلة ( FinTechتقديم خدمات التكنولوجيا المالية )الرائدة في مجال  PayTabsشركة 

. المؤسسة المالية واالستثمارية الرائدة في األسواق الناشئة والمبتدئةالمجموعة المالية هيرميس، و على العديد من الجوائز
تدعم باقة  PayTabsالتجار عبر اإلنترنت بأفضل بوابة للمدفوعات الرقمية في السوق، كما إن  PayTabs Egyptوتزود 

واقع اإللكترونية ومنصات التجارة متكاملة من أساليب المدفوعات اإللكترونية كما تتواجد عالمتها التجارية في العديد من الم
 اإللكترونية والتواصل االجتماعي، فضالا عن تطبيقات الهاتف المحمول. 

 

    ومتابعتنا على:  www.efghermes.comلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

 

 :على االتصال يرجى المعلومات من لمزيد
 

 hermes.com-media@efg|  اإلعالمية العالقات قطاع

 

 الجمال مي
 

 واالتصاالت التسويق قطاع رئيس
hermes.com-melgammal@efg 
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PayTabs Egypt Moves to Provide SMEs with Free Access to Digital 

Payment Solutions for Three-Months 
 

 

Cairo, 22 September 2020 

 

PayTabs Egypt, a joint venture between EFG Hermes and PayTabs, announced today that 

existing and prospective clients will be offered access to set up a payment gateway free of 

charge for a three-month period. The move is unprecedented in the MENA region and marks 

the widest charge-free extension of an online payment and checkout platform. 

 

PayTabs Egypt’s initiative is intended to support SMEs that have endured financial challenges 

with the COVID-19 lockdown and is not limited to specific industries or market segments. The 

offer is available to businesses that process approximately EGP 100,000 per month in online 

sales. The initiative leverages and seeks to accelerate the rapid ongoing shift from a traditional 

retail ecosystem centered on brick-and-mortar models towards a greater role for e-commerce 

activity, across Egyptian retail sectors including fashion, electronics and food delivery. The 

initiative further aligns the company with government efforts to reduce the volume of cash 

transactions in the interest of financial inclusion and containing the spread of the virus.  

 

“Across the MENA region and in much of the world, the pandemic has had an outsized effect 

on SMEs,” said Walid Hassouna, CEO of EFG Hermes Finance. “Smaller businesses have had 

a tougher time preserving their top lines and maintaining lines of communication with their 

customers. PayTabs Egypt’s initiative is an effort to relieve the pressure faced by Egyptian 

SMEs, which form the core component of the country’s private sector and wider economy. In 

this the company has taken its cue from the Central Bank of Egypt’s commendable decision to 

delay individuals’ and corporates’ bank dues.” 

 

Commenting on the initiative, Hany Soliman, General Manager at PayTabs Egypt, said, “We 

believe that this initiative will provide concrete support to SMEs facing an adverse operating 

environment since the onset of the pandemic. With Egyptian e-commerce activity expanding 

by more than 30% and receiving 4-times more demand and inquiries than usual over the past 

6 months, we envision our initiative supporting a rapid transition from traditional retail to e-

commerce platforms.”   

 

From 1 October to 31 December 2020, eligible merchants will enjoy complimentary access to 

benefit from PayTabs Egypt’s most innovative payment solution, allowing them to rapidly 

integrate their various cash inflows onto a single platform. PayTabs Egypt’s platform enables 

SMEs to instantly accept payments from the widest array of payment methods (via PayTabs 

Egypt’s gateway) made available on their websites, mobile applications, social media and 

messaging platforms. 

 

—Ends— 
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About PayTabs Egypt 
 

PayTabs Egypt Solutions is Egypt’s most innovative provider of digital payment solutions. 

The company is a joint venture between PayTabs, an award-winning provider of global 

fintech and payment solutions, and EFG Hermes, the leading financial services corporation in 

frontier emerging markets (FEM). PayTabs Egypt provides online merchants with the 

market’s leading online payment gateway, supporting the full range of online payment 

methods and integrating white label websites, e-commerce and social media platforms, as 

well as mobile applications. 

 

For further information about EFG Hermes, please visit www.efghermes.com and stay 

connected with us:      

 

For further information, please contact:  
 

EFG Hermes Media 
media@efg-hermes.com 

 

May El Gammal 
Group Head of Marketing & Communications  
melgammal@efg-hermes.com 
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