
 
 

 Entrepreneur Middleتحصد جائزة "أفضل منصة لحلول التقسيط" من "للتمويل االستهالكي    اليو«ڤ»

East " خالل حفل توزيع جوائز "Leaders in Fintech Awards 2021 " 
 

الجائزة تؤكد   تقدمه  جودة  هذه  النمو والتنوع  يةتجار  ومحفظةالمبتكرة  المالية  الخدمات  تكنولوجيا  من    اليو«ڤ»ما  مجموعة واسعة من تمثل    التي  دائمة 
 السوق  قطاعات

 

 

 2021 يونيو 13القاهرة في 

 

على جائزة "أفضل منصة    هاحصول، عن  ، المنصة الرائدة في خدمات التمويل االستهالكي في مصراليو«ڤ»  ة شركاليوم  أعلنت  

والذي نظمته مجلة رواد "  Leaders in Fintech Awards 2021لحلول التقسيط" وذلك خالل فعاليات حفل توزيع جوائز "

في العاشر من شهر يونيو الجاري بفندق سوفيتيل  التابعة لمؤسسة بي إن سي للنشر  "  Entrepreneur Middle Eastاألعمال "

،  نشأتهاعلى هذه الجائزة تقديًرا لإلنجازات المحققة ومسيرة النمو المميزة منذ    اليو«ڤ»ويأتي حصول شركة  بي.  ذا أوبليسك بد  

مليار    2ألف عملية بقيمة إجمالية تربو على    400ألف مستخدم، وتم تنفيذ أكثر من    170حيث بلغ عدد مستخدمي المنصة أكثر من  

العام وحتى نهاية شهر مايو  200وارتفاع بنسبة    2020خالل عام  ثالثة أضعاف    بمقداروهو نمو  مصري  جنيه   % منذ بداية 

2021. 

     

عن اعتزازه    ،هيرميسلمجموعة المالية  اب  قطاع التمويل غير المصرفيل  يوليد حسونة، الرئيس التنفيذ  في هذا السياق، أعربو

شركة   مجلة   اليو«ڤ»بحصول  من  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  التقسيط"  لحلول  منصة  "أفضل  جائزة  على 

Entrepreneur Middle East،    وهي بمثابة شهادة على قدرة الشركة على االستفادة من فرص النمو العديدة التي تنبض بها

 2020عمليات اإلغالق خالل عام  لك التي طرحتها  وال سيما تاألسواق خالل الفترة الماضية في قطاع التسوق عبر اإلنترنت،  

جائحة مواجهة  القوي    .COVID 19  في  باألداء  عبّر حسونة عن سعادته  الفترة   احققته  تيالواإلنجازات  كما  الشركة خالل 

ركة كأفضل  الماضية، ومن بينها توسع فريق العمل وباقة الخدمات المقدمة وكذلك ارتفاع اإليرادات، فضاًل عن ترسيخ مكانة الش

وأشار إلى أن قدرة الشركة على التأقلم مع كافة المتغيرات والتحديات    . للتمويل االستهالكي  مزود لحلول تكنولوجيا الخدمات المالية

سوف تساهم في دفع الشركة إلى المضي قدًما في تحقيق أهدافها،  لسوق  التي تحيط بأعمالها فضاًل عن الدراية العميقة بمقومات ا

مكانتها  ترسيخ  ات فضاًل عن  توسع على تنفيذ المزيد من ال  ستعزز من قدرتهامعايير التي  االلتزام بالواصل  تس  اليو«ڤ»مؤكدًا أن  

منتجات والخدمات المالية غير المصرفية  التنوع الكبير الذي شهدته باقة العن اعتزازه بحسونة    روعبّ   .الرائدة في السوق المصري

 احتياجاتهم المالية.ات التي تلبي مختلف خدمبال العمالءتزويد والتي تهدف إلى المجموعة المالية هيرميس التي تقدمها 

 

المجال مفتوًحا أكثر من أي وقت   قواعد المستهلكين، أصبحمختلف  لحلول الرقمية بين  وفي ظل التطورات المتزايدة التي تشهدها ا

العمالء أكبر من  عدد  تساهم في الوصول إلى  األدوات التي  المزيد من  مزودي الحلول المالية عبر اإلنترنت الستكشاف  مضى أمام  

  المدفوعات اإللكترونية. وال يقتصر األمر على  من قبل  فرص التمويل   متاح لهم الذين لم يكن  المجتمع  وفئات  شرائح  من مختلف  

تقديم الخدمات المالية  إدراك أهمية  ، فمن الضروري  الرقميةعلى الحلول    تعتمدمؤسسة تمويل  الركائز الرئيسية ألي  أحد  باعتبارها  

الفرصالسوق  نبض  ي  حيث  المتكاملة من  شاملة  تقديمل  بالعديد  نفسه،  و.  منصات  الوقت  التنظيمية  في  القواعد  والرقابية تشهد 

حقوق المستهلك  حمي  ت  بدورهاالتي  و  ،في المستقبلالمالية  الخدمات  تكنولوجيا  ضمن الشفافية والكفاءة لقطاع  تات مستمرة  تطور

 الشمول المالي.ساهم في تعزيز تو

 

على هذه الجائزة جاء بعد بحث    اليو«ڤ»التنفيذي لشركة بي إن سي للنشر إن حصول شركة  الرئيس  قال وسام يوناني  من جانبه،  و

 ً في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مما    طويل عن الشركات التي تركت أثًرا ملحوًظا

  االستراتيجيات والخططوتنفيذ  وضعها في طليعة مزودي حلول تكنولوجيا الخدمات المالية بالمنطقة، وذلك لقدرتها على وضع  

ا تقديرً   اليو«ڤ»ن سعادته بمنح هذه الجائزة لشركة  ر. وعبّر يوناني عيستجابة الحتياجات المستهلكين دائمة التغيلالبكل فاعلية  

التوسع في تقديم الخدمات نحو  أولى  أن تكون هذه مجرد خطوة  الواعد، معربًا عن تطلعاته بفي هذا القطاع  إلسهاماتها الفعالة  

 منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.من خالل الخدمات الرقمية في المالي الشمول تعزيز والمالية 

 



 
 

"جائزة االبتكار في مجال التكنولوجيا  حصدت    اليو«ڤ»للبيع بالتقسيط  المالية  الخدمات  تكنولوجيا  الرائدة في  منصة  جدير بالذكر أن ال

 المدفوعات   مجال   فياحتفالية الجوائز الرائدة    وهي ،  Terrapin Seamless Awards" خالل احتفالية جوائز  2019المالية لعام  

" خالل احتفالية  2020في مصر لعام    االبتكار في مجال التكنولوجيا المالية"جائزة  وكذلك  ،  التجزئة  وتجارة  اإللكترونية  والتجارة

جائزة أفضل مقدم لخدمات "، فضاًل عن  The Europeanمن مجلة    Global Banking and Finance Awardsجوائز  

   ."2019لعام  E-Commerceالدفع الخاصة بمنصات التجارة اإللكترونية خالل مؤتمر 

 

ثالثة  مقدار ، حيث شهدت نمو إيراداتها ب في مصر في تعزيز قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية اليو«ڤ»ومنذ ذلك الحين، ساهمت 

التي التجارة اإللكترونية  تعزيز باقة خدمات  واصلت  كما  ،  2021مليون جنيه خالل الربع األول من عام    56أضعاف لتصل إلى  

التقدمها   التسوق عبر اإلنترنت    حفقد قامت بطر،  الحاليعام  خالل  يشمل   يللتسوق اإللكترون  متجر  و، وه"Shop’it"منصة 

 . المتنوعة تالمنتجامن العديد 

 

 – نهاية البيان –                                                                 

 

 اليو« ڤ »عن شركة 
 

، وهي شرركة رائدة في توفير حلول وبرام  البيع بالتقسريط عبر توظيف  2017عام التمويل االسرتهالكي لخدمات    اليو«ڤ»تم إطالق شرركة  

نقطة بيع وتقوم بتوفير خطط وبرام  التقسريط االبتكارية   3500المالية، حيث تحظى الشرركة بتواجد مباشرر في أكثر من  تكنولوجيا الخدمات  

حلول الطاقة الشررمسررية للوحدات السرركنية وتجهيز وتأثيث المنازل والسررفر والسررياحة والخدمات التعليمية  و ةالمنزلية واإللكتروني   جهزةألل

ينفرد بتقديم أسررع موافقات ائتمانية، مع الربط بين  شررق االوسرطأول تطبيق للبيع بالتقسريط في مصرر وال  اليو«ڤ»والصرحية وغيرها. ويعد 

 .الخدماتقدمي ومالتجزئة ومواقع التسوق عبر اإلنترنت محالت المستهلكين وقاعدة واسعة من 

 

 

 :على االتصال يرجى المعلومات من لمزيد

 

 hermes.com-media@efg|  اإلعالمية العالقات قطاع

 

 الجمال مي
 

 واالتصاالت التسويق قطاع رئيس
hermes.com-melgammal@efg 

 

 
 إبراء الذمة

المثرال مرا يتعلق بتوقعرات اإلدارة   البيران إلى أمور مسررررتقبليرة من بينهرا على سرررربيرلالمراليرة هيرميس قرد أشررررارت في هرذا  قرد تكون المجموعرة

فعلية   المسرتقبلية لألنشرطة المختلفة. وهذه التصرريحات المتعلقة بالمسرتقبل ال تعتبر حقائق واالسرتراتيجية واألهداف وفرص النمو والمؤشررات

طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشرررركة، ويشرررمل   لتوقعات من حيثوإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمسرررتقبل والكثير من هذه ا

والمحتملون والظروف   التذبذب في أسرواق المال والتصررفات التي يقدم عليها المنافسرون الحاليون –الحصرر   على سربيل المثال وليس –ذلك

لحالية والمسرررتقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على والتشرررريعات ا االقتصرررادية العامة وارثار الناجمة عن مركز العملة المحلية

 .صحيحة في تاريخ النشر توخي الحذر بأال يفرط في االعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي القارئ
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