
 
إلتةية اااايل وڤةاشةةةةسسة اتبسماشةةةةساسة اايةةةةتسات ج ة ا  االلحلولاالتمويل ة ااااالمجموعة االمةيل ة ام س   

 تمويالتافوري ابأيعيراتنيفس  الشبك االمتيجساالمتعيقدا عهيا

المقدمة من المجموعة المالية هيرميس االبتكارية ية  التمويلخدمات  وصول واالستفادة من الالسرعة من   اليوڤ شركاءالشراكة الجديدة ستُمكن 

 .هدافهم االستثمارية المنشودةأل سعيًا لتمكينهم من الوصولالعامل مال الرأس  ل  توفير سيولةتلبية احتياجاتهم من  سعيًا إلى  للحلول التمويلية،  

 
ااا2021افبسايسا4القيمسةافيا

إطالن برنامج جديد   المؤسسةسة المالية واالسستثمارية الرا دة في األسسوان الناشسلة والمبتد ة، عنأعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس وهي  

وشسسركة المجموعة المالية    الرا دة في حلول التكنولوجيا المالية  اليوڤ، شسسركة  التمويل غير المصسسرفيبقطاع  تين  التابعشسسركتيها   بينتعاون  بال

ذلك التعاون االسستراتيجي الجديد  هدف  وي.  التأجير التمويلي والتخصسيمالشسركة المتخصسف في تقديم مدمات  ذراع  هيرميس للحلول التمويلية  

النقدية    الةسسسيولة  مةسسستويات  زيادة، سسسسعيًا إلى تمكينهم من لى مدمات التخصسسسيمإ  اليوڤ  شسسسركة  التجار المتعاقدين معسسسسرعة وصسسسول  إلى  

 أهدافهم االستراتيجية.مختلف تحقيق المةاهمة في فضاًل عن ، موتنمية أعماله بمشروعاتهم،

حيث   من التجار المتعاملين معها ألكثر من عام واحد،ڤاليو  عمالء  وتجدر اإلشسسسسارة إلى أن االسسسسستفادة من البرنامج الجديد، يقتصسسسسر على  

لكل عميل. ةسسسموحة  الم ود اال تمانيةوفقًا للحدمليون جني   10وألف جني    50بين سسسسيحاى العمالء المؤهلين ببرنامج تمويلي تتراوي قيمت  

الذكاء  المؤهلين المدعومة بأحدث تقنيات    التجار عمال ها من باال تمانية الخاصسسسسة    التصسسسسنيفات  باالسسسسستفادة من مناومة  ڤاليوقوم  وسسسسسوف ت

، وذلك لتحديد الحدود اال تمانية المةسسموحة للعمالء، مع تيويدهم بأسسسرع دورة موافقات مالل يوم واحد  التي تتبناها الشسسركةاالصسسطناعي  

 فقط.

ويلية عن سسعادت  البالةة بهذ  الشسراكة أعرب وليد حةسونة الر يس التنفيذ  لشسركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمفي هذا الةسيان،  و

قطساع التمويسل غير على مةسسسستو   بين مختلف القطساعسات التشسسسسةيليسة   السدمج والتكسامسلرسسسسسي   في سسسسسبيسل ت  هسامسةالجسديسدة والتي تمثسل مطوة  

فرص تعييي فضسالً عن الترويج لمختلف الخدمات والمنتجات األمر  التي تقدمها الشسركة للعمالء،  ارتفاع مةستويات    بالتواز   ،المصسرفي

تحقيق التكامل بين قدرات  المردود اإليجابي لهذ  الشسراكة على  ولفت حةسونة إلى   .التابع للشسركةالتمويل غير المصسرفي قطاع  ألنشسطة  النمو  

الحلول  مجموعة متنوعة وشسساملة من  ، وتيويدهم بمن التجار   ڤاليو  شسسركةعمالء  قيمة مضسسافة لشسسبكة ذات    تقديم مدماتالشسسركتين بهدف  

 .احتياجات أعمالهمالتمويلية التي تُلبي 

في  غير مةسسبوقةفا قة الجودة وباقة من الخدمات  ب  التجار يويد شسسركا ها من  تبڤاليو  شسسركة وسسسوف يةسساهم ذلك التعاون الجديد، في انفراد  

 ومن ناحية أمر لتوسسسع بأنشسسطتهم.  المتميية لدعمهم في االخدمات التمويلية  مجموعة من على    همحصسسولوذلك من مالل تةسسهيل ،  الةسسون

الخدمات  تكنولوجيا   توظيفب  المتميية  فريدةال  ڤاليو  قدراتالمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية من  سسيثمر التعاون عن تعايم اسستفادة  

قييم تمالل عملية من ا  مةسبقً و  بصسورة للية تاجر لكل  المةسموحة   اال تمانية  لحدودا  تحديدل  الذكاء االصسطناعيالمدعومة بأحدث تقنيات    لماليةا

في المقدمة  على التوسسع بباقة حلولها ومنتجاتها   المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويليةة  ما سسيةساهم في تعييي قدر م،  الجدارة اال تمانية

 ةون.ال

المتجدد  ڤاليو    على التيامشسسهادة قوية   بمثابة  هذ  الشسسراكة هي  لخدمات، أنڤاليو  أوضسسم محمد الفقي الر يس التنفيذ  لشسسركة  ،ومن جانب 

المقدمة لقاعدة عمال ها  المتميية  على غرار مدماتها  ،  بصسفة مةستدامة  تنمية أعمالهموتيويدهم بالفرص الالزمة ل  شسركا هابتقديم أوج  الدعم ل

تجعل التي يشسسهدها الةسسون نتيجة أزمة انتشسسار فيروس كورونا المةسستجد،  الحالية  التحديات  بأن الفقي  وأضسساف    .بصسسورة يوميةمن األفراد  

فضسالً  ،  باعتبارها أفضسسل منصسسة مدمات تمويلية متكاملة في الةسسون  ڤاليوالفريدة التي تحاى بها  موارد  الوقت الراهن هو األمثل لتوظيف ال

 .للمجموعة المالية هيرميس بعالتا غير المصرفي التمويلقطاع أنشطة ب  عن تعايم االستفادة من أوج  التضافر والتكامل التي تنفرد 

تحست مالسة المجموعسة المساليسة هيرميس فساينسانس،    2015عسام   مالل قطساع التمويسل غير المصسسسسرفي المجموعسة المساليسة هيرميس  وقسد أطلقست

والتي تأسسةست   لخدمات البيع بالتقةسيط  ڤاليو  والتي تتولي إدارة أنشسطة الشسركة في مجال التمويل غير المصسرفي. وتضسم تحت مالتها شسركة

الشسسركة في مجال   يعامن مالل دمج ذر   2020عام    انطلقت مالللية هيرميس للحلول التمويلية والتي  ، وشسسركة المجموعة الما2017عام  

. ومالل عام  2016عام    مالل  عليهاتم االسسستحواذ    شسسركة تنمية للتمويل متناهي الصسسةر والتيباإلضسسافة إلى  التخصسسيم والتأجير التمويلي،  

إلى محفاة   في مصسسر،  حلول المدفوعات، الميود الرا د لPayTabs Egyptشسسركة إضسسافة  في المالية هيرميس ، نجحت المجموعة  2020



 
 باقة مدماتها ومنتجاتها، لتيويد الةون بمجموعة متكاملةنحو تنويع  المةتمرة  القطاع ، وذلك في إطار مةاعيقطاع التمويل غير المصرفي

 لتمويل غير المصرفي.ا حلول

 —نهاية البيان—

 
 عناالمجموع االميل  ام س   

دولة عبر أربع قارات، حيث نشسسأت الشسسركة في الةسسون المصسسر  وتوسسسعت على   13تحاى المجموعة المالية هيرميس بتواجد مباشسسر في 

عاًما من اإلنجاز المتواصل لتصبم المؤسةة المالية واالستثمارية الرا دة في األسوان الناشلة والمبتد ة. وتنفرد الشركة بفريق عمل   35مدار  

موظف. وتتخّصف الشركة في تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية واالستثمارية، تتنوع بين الترويج وتةطية   5500ر من محترف يضم أكث

  .بجميع أسوان الشرن األوسط وشمال أفريقيا االكتتاب وإدارة األصول والوساطة في األوران المالية والبحوث واالستثمار المباشر 

الن قطساع التمويل غير المصسسسسرفي تحست مالسة المجموعة المساليسة هيرميس فاينسانس، والتي تتولى إدارة  قامت الشسسسسركة ب ط 2015وفي عام  

تنمية للتمويل متناهي شسركة و  للحلول التمويليةأنشسطة الشسركة في مجال التمويل غير المصسرفي، بما في ذلك أعمال شسركة المجموعة المالية  

ويعكس   إلى أعمال الشركة في مجاالت حلول المدفوعات والتمويل العقار  والتأمين. اإلضافة، بلخدمات البيع بالتقةيط ڤاليوالصةر وشركة  

باكةسستان وهو ما أثمر عن التوسسسع بصسسورة مباشسسرة في  –ذلك اسسستراتيجية تنويع باقة المنتجات والخدمات وتنمية التواجد الجةرافي للشسسركة  

 .المتحدة والواليات المتحدة األمريكيةوكينيا وبنجالدش ونيجريا وفيتنام والمملكة 

     لمييد من المعلومات يرجى متابعتنا على:  

 :لمزيدا ناالمعلو يتايسجىااالتصيلاعلىا

 media@efg-hermes.comقطاع العالقات اإلعالمية | 

  ياالجميل

 واالتصاالتر يس قطاع التةويق 

melgammal@efg-hermes.com 

اإبساءاالذ  

النمو المثال ما يتعلق بتوقعات اإلدارة واالسستراتيجية واألهداف وفرص   المالية هيرميس قد أشسارت في هذا البيان إلى أمور مةستقبلية من بينها على سسبيل قد تكون المجموعة

فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمةستقبل والكثير من هذ  التوقعات من  المةستقبلية لننشسطة المختلفة. وهذ  التصسريحات المتعلقة بالمةستقبل ال تعتبر حقا ق والمؤشسرات

التذبذب في أسسوان المال والتصسرفات التي يقدم عليها المنافةسون    –الحصسر   على سسبيل المثال وليس  –طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشسركة، ويشسمل ذلك حيث

والتشسسريعات الحالية والمةسستقبلية والتنايمات المختلفة. وبناء علي  ينبةي على  والمحتملون والاروف االقتصسسادية العامة وااثار الناجمة عن مركي العملة المحلية الحاليون

 .صحيحة في تاري  النشر على التصريحات المتعلقة بالمةتقبل والتي هي تومي الحذر بأال يفرط في االعتماد القارئ
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